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SUNUŞ
Ülke genelinde, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun verdiği yetkiye istinaden hizmet veren meslek mensuplarının günü olarak kabul edilen
“1-7 Mart Muhasebeciler Haftası “ olarak kutlanmaktadır.
Bugün ülkemizde yaklaşık 100.000 meslek mensubu, ticaret, sanayi ve
hizmet sektörünün muhasebe işlemlerini yapmakta, defterlerini tutmakta,
bilanço, gelir tablosu ve diğer belgelerini düzenlemektedir. Muhasebe ile
ilgili konular da inceleme, tahlil, denetim tahkim ve bilirkişilik ve benzeri
işleri yapmaktadır.
Muhasebe ve denetim mesleği gerek ülkemizde gerekse küresel düzeyde
önemli bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde bulunmaktadır. Günümüzde muhasebe, isletmelerin iletişimini sağlayan bir dil haline gelmiştir.
Muhasebenin gelişimi, içinde bulunduğu ortam, ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel çevresinin etkileri altındadır. Muhasebe mesleği çalışmaları ve muhasebe uygulamaları günümüzde gelişerek bir yapı oluşturmuşlardır. Uluslararası karaktere sahip olan bu yapı, muhasebe mesleğinin
ve muhasebenin yeni kültürünü oluşturmaktadır.
Uluslararası gelişmeler ile küresel ekonomi ve küresel şirketler, muhasebe mesleğinin ve muhasebe uygulamalarının uluslararası bir niteliğe
kavuşmasını gerektirmiştir. Muhasebe mesleğinin uluslararası nitelikleri,
uluslararası denetim ve güvence standartları, uluslararası muhasebe eğitimi standartları ve uluslararası etik kuralları ile belirlenmiştir. Muhasebe
uygulamaları ise uluslararası finansal raporlama standartları ile belirlenmiştir.
Mesleğimiz hakkında bugün vereceğimiz kararlar, sadece muhasebecilik mesleğinin geleceği açısından önemli değildir, aynı zamanda yasadığımız ve çalıştığımız toplumların geleceği için sorumluluklarımızın bir
parçası olarak da önemlidir.
Muhasebe mesleğinin ortak değeri artık sadece basit bir teknik uzmanlık değildir; yeni ortak değerler kamu çıkarına hizmet için ortak bir misyon
amaca yönelmiş değerlerin bütünüdür.
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Mesleğimizin geleceğe bakısı; sürdürebilirlik, istikrar, tutarlılık, güvenilirlik, bağımsızlık ve dürüstlüğe bağlı kalmak ve muhasebenin geleceğini
bu değerlerin üzerine inşa etmektir. Bunlar bir mesleğin vazgeçilmez unsurlarıdır.
Geçtiğimiz dönemde önceki dönemlerde olduğu gibi üyelerimizin talep
ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Mesleğin günlük sorunlarının yanı sıra, mesleğin yarınlarının en iyi şekilde oluşturulmasına
yönelik planlamalar ve çalışmalar da sürdürülmektedir.
Meslek camiamızın hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de meslek camiasının temsili,
mesleki hedef ve projelerin belirlenmesi ve uygulanması, sorunların çözümü günlük işleyişin sağlıklı bir şekilde sağlanması önceliklerimizi oluşturmuştur.
116 Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftamızı kutluyoruz.
YÖNETİM KURULU
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LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN HUKUKİ
SORUMLULUĞU
Mustafa YAVUZ*
Öz
Ülkemizde şirket kurarken en fazla tercih edilen şirket türü limited
şirketlerdir. Mevcut her 100 sermaye şirketinden 85’ini limited şirketler
oluşturmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlerin yöneticileri olan müdürlerin hukuki sorumluluğunu, uygulamada karşılaşılan
sorunları da göz önünde bulundurarak yeniden düzenlemiştir. Bu çalışmada, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile karşılaştırmalı
olarak ve eleştirel bakış açısıyla limited şirket müdürlerinin hukuki sorumluluğunu gerektiren genel ve özel haller ile sorumlulukla ilgili özellikli durumlar ve bu sorumluluğu ortadan kaldıran haller her yönüyle açıklanmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Limited şirket, hukuki sorumluluk, zarar, kusur,
ibra, zamanaşımı
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (YTTK),
anonim ve limited şirket yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumlulukları da
dahil olmak üzere ticaret hukukuna ilişkin birçok konuyu, Avrupa Birliği
müktesebatını ve uygulamada karşılaşılan sorunları da göz önünde bulundurarak yeniden düzenlemiştir. Bu kapsamda, anonim şirketlerde yönetim
kurulu üyelerinin hukuki sorumluluk sistemi, bağımsız ve ayrı bir başlık
olarak ele alınmış ve daha rasyonel bir yapıya kavuşturulmuştur. Limited
şirket müdürlerinin sorumluluğu ise ayrıca düzenlenmemiş, bu konuda
anonim şirketlerin ilgili hükümlerine atıf yapılmakla yetinilmiştir. Ülkemizde ticaret siciline kayıtlı yaklaşık 800.000 limited şirketin bulunduğu
dikkate alındığında, bu şirket yöneticilerinin sorumluluğunu gerektiren
hususların neler olduğu, çok geniş bir kesimi yakından ilgilendirmektedir.
Bu çalışmada, YTTK’da limited şirket müdürlerinin hukuki sorumluluğuyla ilgili getirilen yenilikler, mevcut 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(ETTK) hükümleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
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2. YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN HUKUKİ
SORUMLULUĞUNUN DÜZENLENİŞİ
YTTK’da limited şirket müdürlerinin hukuki sorumluluğu özel olarak ve ayrıca düzenlenmemiştir. ETTK’da olduğu gibi, YTTK’nın 644/Ia maddesinde atıf yapılarak anonim şirket yöneticilerinin sorumluluğuna
ilişkin hükümlerin limited şirketlere de uygulanacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında geçerli olan
hukuki sorumluluk hükümleri, limited şirket müdürleri hakkında da
aynen uygulanacaktır. YTTK’da yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu, “genel sorumluluk” ve “özel sorumluluk” şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. Ayrıca Kanunda anonim şirketlerde hukuki sorumluluğun düzenlendiği kısım dört bölümden oluşmakta olup, bu bölümlerin
isimleri sırasıyla; sorumluluk halleri (md. 549-554), şirketin zararı (md.
555-557), ibra (md. 558-559), zamanaşımı (md.560) ve yetkili mahkeme
(md. 561)’dir.
Sözkonusu bölümlere atfın yapıldığı 644/I-a maddesi aynen; “Aşağıda madde numaraları bildirilen anonim şirketlere ilişkin hükümler limited
şirketlere de uygulanır. a) Belgelerin ve beyanların kanuna aykırılığına
ilişkin 549.; sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin
bilinmesi hakkında 550.; değer biçilmesinde yolsuzluğa dair 551.; kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının
sorumluluğunu düzenleyen 553.; denetçilerin sorumluluğuna ilişkin 554
ilâ 561. maddeler.” şeklindedir. Ancak bahsi geçen madde dikkatlice incelendiğinde, limited şirket müdürlerinin hukuki sorumluluğu ile ilgili olarak
anonim şirketlere dair hükümlerin hangilerinin tatbik edileceğinin başarılı
bir şekilde ifade edilmediği sonucuna ulaşılmaktadır.
Nitekim yukarıda yer verilen 644. maddede, anonim şirketlerle ilgili sorumluluğun düzenlendiği “sorumluluk halleri” başlıklı birinci bölümdeki
549, 550, 551 ve 553. maddelere doğrudan atıf yapılmıştır. Dolayısıyla bu
maddelerin limited şirket müdürleri hakkında uygulanıp uygulanmayacağı
hususunda bir tartışma ve belirsizlik yoktur. Ancak, kanun koyucu mezkur
644. maddede genel ve özel sorumluluk hallerine doğrudan atıf yapmakla birlikte, bu sorumluluk hallerinin müdür hakkında nasıl uygulanacağını
gösteren hükümlerine (555-561. maddeler) ise atıfta bulunmamıştır. Her
ne kadar, mezkur maddenin sonunda, “denetçilerin sorumluluğuna ilişkin
554 ilâ 561. maddeler” denilmişse de, bu ibareden 555-561. maddelerin
182
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sadece limited şirket denetçileri hakkında uygulanacağı, müdürleri kapsamadığı anlamı da çıkmaktadır. Aslında hükmün son kısmı, “denetçilerin
sorumluluğuna ilişkin 554. madde ile 555 ilâ 561. maddeler.” şeklinde
bitseydi, belirtilen madde aralığı sadece denetçileri değil, atıfta sayılan
herkesi (müdürleri, kurucuları, yöneticileri, tasfiye memurlarını, denetçileri) kapsamış olurdu. Başta da belirtildiği üzere, yapılan atıflar, meramı
tam olarak ifade etmekten uzaktır.
Bununla birlikte, Kanunun 644/I-a maddesinin lafzı tartışmalı olsa da,
4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1. maddesinde yer alan “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.” kaidesi gereğince
ve YTTK’nın 555-561. maddelerinin hukuki sorumluluğun ne şekilde
uygulanacağını gösteren esaslı hükümler olması karşısında, bahsi geçen
hükümlerin limited şirket müdürleri hakkında da uygulanması gerektiği
değerlendirilmiş ve çalışmamız bu doğrultuda hazırlanmıştır.
3. MÜDÜRLERİN GENEL HUKUKİ SORUMLULUĞU
Limited şirketlerde sorumluluk esasen şirket tüzel kişiliğine aittir.
Zira YTTK’nın 632. maddesinde “Şirketin yönetimi ve temsili ile
yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi
sırasında işlediği haksız fiilden şirket sorumludur.” hükmüne yer
verilmiştir. Dolayısıyla müdürlerin sorumsuzluğu esastır.
Ancak, YTTK’nın 644/I. maddesinde yer alan kurucuların, yönetim
kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğunu
düzenleyen anonim şirketlere ilişkin YTTK’nın 553. maddesinin limited
şirketlere de uygulanacağı ifade edilmiştir. Yapılan atıf dolayısıyla Kanunun 553/I. maddesine göre limited şirket müdürleri, kanundan ve esas
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına
karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Bu genel sorumluluk kapsamında dava hakkı; şirket tüzel kişiliğine, ortaklara ve şirket alacaklılarına
aittir. Müdürler kusurlu hareket etmediklerini ispatlamaları halinde sorumluluktan kurtulacaklardır. Sözkonusu hükümde, “Kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali” denilmek suretiyle, müdürlerin
sorumluluğunu doğuran sebepler somutlaştırılmıştır.
ETTK’ya göre şirket müdürleri aleyhinde hukuki sorumluluk davası
açılabilmesi için ortaklar genel kurulunun bu yönde karar alması veya şirOCAK - ŞUBAT 2013
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ket sermayesinin en az onda birini temsil eden ortakların dava açılması
yönünde oy kullanması gerekmekte idi. Ancak, YTTK’da bu şarta yer verilmemiştir. Dolayısıyla, sorumluluk davası açılabilmesi için genel kurulun
karar alması ya da konunun genel kurulda görüşülmesi artık zorunlu olmayıp, ortaklar doğrudan sorumluluk davası açabilecektir.
Öte yandan YTTK’da, tüzel kişilerin şirket müdürü olabilmesine imkan
sağlanmış; şirketin müdürlerinden birinin bir tüzel kişi olması halinde, bu
kişinin görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirlemesi
ve tüzel kişi ile birlikte gerçek kişinin tescil ve ilan ettirilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu sayede, tüzel kişinin müdür olarak sorumlu tutulmasının yolu
açılmış, ayrıca şirkete, ortaklara ve alacaklılara güvence oluşturulmuştur.
Diğer taraftan, YTTK’da müdürlerin sorumlu tutulamayacağı hususlar,
daha açık ve objektif bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Zira YTTK’nın
553/II. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar (limited şirket müdürleri de dahil olmak üzere) veya kişiler,
bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen
göstermediklerinin ispat edilmesi hali hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmayacaklardır.
YTTK ayrıca müdürlere sadece görev ve yetkilerin devredileceği kişilerin seçiminde makul özen yükümü yüklemiştir. Kanun makul özen yükümü dışında gözetim yükümünü de tanımış, ancak buna sınır getirmiştir.
Sözkonusu sınır YTTK’nın 553/III. maddesinde; “Hiç kimse kontrolü
dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim
ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz.” şeklinde ifade edilmiştir. Madde gerekçesinde(Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet
Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96); bu hükmün müdürler de
dahil yönetim ile görevli kişilerin, uygun nedensellik bağının veya kusurlarının yokluğu halinde, soyut bir gözetim (nezaret) görevi anlayışına dayanılarak sorumlu tutulmalarına engel olmak amacıyla öngörüldüğü; çünkü
uygulamada müdürlerin insan takatinin üstünde bir gözetim anlayışıyla
şirketteki her türlü kanuna veya şirket sözleşmesine aykırılıktan sorumlu
tutulduklarının gözlemlendiği belirtilmiştir. Getirilen bu yeni düzenleme,
doktrinde genel olarak olumlu karşılanmış ve yerinde bir hüküm olarak
değerlendirilmiştir.(Yavuz, 2012, 8)
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Hukuki sorumluluk davası, sorumlular aleyhinde şirketin merkezinin
bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılabilecektir. YTTK’nın
1521. maddesi gereği açılacak olan sorumluluk davalarında basit yargılama usulü uygulanacaktır.
4. MÜDÜRLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖZEL SORUMLULUK
HALLERİ
YTTK’nın 644/I. maddesinde yapılan atıf kapsamında ve atıf yapılmayan bölüm dışındaki diğer maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde,
limited şirket müdürleri hakkında genel hukuki sorumluktan ayrı olarak,
bazı özel sorumluluk halleri de uygulanacaktır. Öyle ki, bu özel sorumluluk hallerinden bazıları için cezai yaptırım da öngörülmüştür. Kanunda yer
alan özel sorumluluk halleri aşağıda açıklanmıştır.
4.1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması
Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme,
bölünme, tür değiştirme gibi işlemlerle ilgili belgelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından,
gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan
zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı halinde bunlara katılanlar sorumlu olacaktır (YTTK md. 549).
Düzenleyenler için kusursuz, katılanlar bakımından kusurlu sorumluluk
geçerlidir. Benzer bir hüküm ETTK’nın 305. maddesinde de yer almakla
birlikte, anılan madde 559 sayılı KHK ile kaldırılan 299. maddede yazılı belgelerin “hakikat hilafına” düzenlenmiş olmasına özgülenmiş olduğu
için dar bir hükümdü. Ayrıca kusurdan söz etmediği için sorumluluğun
niteliği yönünden tartışmalara ve tereddütlere yol açmıştı. Getirilen düzenleme ile hukuka aykırılık halleri, sorumluluğun niteliği, aktif ve pasif dava
ehliyeti sahipleri açık bir şekilde gösterilmiştir.
4.2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin
Bilinmesi
Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya şirket sözleşmesi hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya
ödenmiş gibi gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu
payları üstlenmiş kabul edilecek ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle
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birlikte müteselsilen ödeyeceklerdir. Sermaye taahhüdünde bulunanların
ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna onay verenler, sözkonusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan sorumlu olacaklardır (YTTK
md. 550). Sözkonusu hüküm, sermayenin korunması ilkesinin bir uygulaması olarak, yukarıda yer verilen “belgelerin ve beyanların Kanuna aykırı
olması” özel sorumluluk halinin tamamlayıcısıdır. Yapılan düzenlemeyle
kusurlu olmaları şartıyla şirket yetkilisi olarak müdürlerin bu payları üstlenmesi ve zararın varlığı halinde bu zarardan müteselsilen sorumlu olmaları hükme bağlanmıştır.
4.3. Sermayeye Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılması
YTTK md. 551’de, ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenlerin, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenlerin ya da başka
bir şekilde yolsuzluk yapanların, bundan doğan zarardan sorumlu olacağı
ifade edilmiştir. Bahsi geçen hüküm, yapılan bazı değişiklikler dışında,
ETTK’nın 307. maddesinin tekrarı niteliğindedir. Düzenleme kusur esasına dayalı olup, aktif dava ehliyeti limited şirkete, ortaklara ve şirketin iflası
halinde alacaklılara aittir.
4.4. Ortak Sayısının Bire Düşmesi Halinde Gerekli İşlemlerin Yapılmaması
Limited şirketlerde ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran
işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilecektir.
Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini
ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirecektir, aksi halde müdürler doğacak
zarardan sorumlu olacaklardır (YTTK md. 574).
4.5. Genel Kurul Kararları Aleyhine Kötü Niyetle İptal veya Butlan
Davası Açılması
YTTK’nın 622. maddesinde, anılan Kanunun anonim şirket genel kurul
kararlarının butlanına ve iptaline ilişkin hükümlerinin, kıyas yoluyla limited şirketlere de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde, mezkur Kanunun anonim şirketlere dair “kötüniyetle iptal ve butlan
davası açanların sorumluluğu” başlıklı 451. maddesi, limited şirket mü186
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dürleri hakkında da uygulanacaktır. Mezkur hüküm gereğince şirket genel
kurulu kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde,
davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumlu
olacaktır. Genel kurul kararlarının iptali veya butlanı için ortaklar dışında, müdürlerin de dava açma hakkına sahip olduğu dikkate alındığında,
müdürlerin de kötü niyetle iptal davası açması halinde, bunlar da şirketin
uğramış olduğu zarardan şahsen sorumlu olacaktır.
4.6. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede İlgililerin Zarara
Uğratılması
Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde
katılmış bulunan müdürler dahil bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludur (YTTK md.
193/I.)
4.7. Hakim Şirket ve Bağlı Şirket Arasındaki Hakimiyetin Hukuka
Aykırı Kullanılması
YTTK’nın hukukumuzda ilk defa düzenlediği konulardan biri de, hakim şirket-bağlı şirket ilişkileridir. Hakim şirketin, hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanması yasaktır. Bunun istisnası, kaybın,
o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilmesi veya kaybın nasıl ve ne zaman
denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar,
bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınmasıdır (YTTK md. 202).
Denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin her ortağı, eğer hakim
şirket limited şirket statüsünde ise bundan ve onun kayba sebep olan müdüründen/müdürlerinden, şirketin zararını tazmin etmelerini isteyebilecektir. Ancak sözkonusu dava hakkı, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18. maddesi gereğince
YTTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl sonra uygulamaya girecektir.
Dolayısıyla, bu durumdaki şirketlerin denkleştirmeyi yapabilmeleri için
kendilerine iki yıllık bir süre tanınmıştır. Bu süre içinde gerekli denkleştirmenin yapılmaması veya bağlı şirket lehine denkleştirici istem haklarının
tanınmaması halinde, bahsi geçen dava hakkı kullanılabilir hale gelecektir.
Diğer taraftan kayba sebebiyet veren işlemin, aynı veya benzer koşullar
altında, şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve
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tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden, bağımsız bir şirketin yöneticileri tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceğinin
ispatı halinde tazminata hükmedilmeyecektir. Bununla beraber sözkonusu
davaların kötü niyetle açılması halinde davalı, uğradığı zararın müteselsilen tazmin edilmesini ve mahkemeye teminat yatırılmasını davacılardan
isteyebilecektir.
5. HUKUKİ SORUMLULUĞUN ESASLARI (Yavuz, 2012)
Limited şirket müdürlerinin hukuki sorumluluğuna ilişkin esaslar aşağıda incelenmiştir.
5.1. Zarar
Sorumluluk hukukunun temel amacı, gerçekleşen zararı karşılamak,
denkleştirmektir. Bu nedenle zarar, tazminat borcunun en önemli unsurunu
teşkil eder. Şirket zararı, şirket aktiflerindeki fiili bir azalma veya umulan
kardan eksilme şeklinde ortaya çıkar. Sorumluluğa gidilebilmesi için zararın
oluşması şarttır.
Şirket müdürlerinin sorumluluğunun müeyyidesi tazminattır. Birden
fazla müdürün olduğu durumlarda müdürlerin şirkete verdiği zarar, diğer
müdür ya da müdürlerle birlikte değil de, kişisel eylem ve kararları ile tek
başına vermiş oldukları bir zarar ise bu durumda müteselsilen değil, tek
başlarına sorumlu olacaklardır. Dolayısıyla, hukuki sorumluluğa ilişkin
açılacak bir davada mahkeme, öncelikle bir zararın bulunup bulunmadığını, zarar mevcut ise bunun “birlikte verilen zarar” mı, yoksa “tek başına verilen zarar” mı olduğunu açıklığa kavuşturacak; zararın oluşmasında
sorumluluğu bulunmadığı tespit edilenler hakkında davayı reddedecektir.
Şirkette tek kişi müdür olarak görev yapıyorsa, sorumluluk doğrudan bu
müdüre ait olacaktır.
YTTK’ya göre limited şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket yanında her bir ortak da isteyebilecektir. Zira şirketin ihmali veya sorumluların
şirkete hakim olmaları sebebiyle davayı açamamaları olasılığına istinaden,
zararın tazmini davasını açma hakkı ortaklara da tanınmıştır. Ortağın açtığı davayı hukuki ve maddi sebepler haklı gösterdiği takdirde, mahkeme,
dava giderleriyle avukatlık ücretini, bu giderler davalıya yükletilemediği
hallerde, davacı ortakla şirket arasında, hakkaniyete göre paylaştıracaktır
(YTTK md. 555).
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Açılan davalarda şirketi müdürler temsil edecektir. Çünkü limited şirketlerde temsil görevi, müdüre/müdürlere aittir. Müdür aleyhine sorumluluk davası açılması halinde ise şirketi kim temsil edecektir? Kanaatimizce,
açılan dava eski müdür hakkında ise şirketi yeni müdür temsil etmeli; ancak, dava mevcut müdür hakkında açılmışsa, mahkemece şirkete bir kayyım tayin edilerek sorumluluk davasının kayyım tarafından takip edilmesi
sağlanmalıdır.
Diğer taraftan YTTK’da, mülga 6762 sayılı Kanunun 309. maddesindeki düzenlemeden farklı olarak doğrudan ve dolaylı zarar ayrımı yapılmamıştır. Şirket doğrudan zararın varlığı halinde tazminat davası açabilecek,
ortak ise hem doğrudan hem de dolayısıyla zararının varlığında bunun tazminini isteyebilecektir. Ancak, ortak dolayısıyla uğradıkları zararla ilgili
olarak tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilme hakkına sahiptir.
5.2. Kusur
Hukuki sorumlulukta kusur, sorumluluğun kurucu unsurudur. Kusur,
kasıt veya ihmalden oluşmakla birlikte YTTK’da, sadece “kusur”dan
bahsedilmiştir. Bu durumda kusurun kast veya ihmal sonucu meydana
gelmiş olması önem arz etmemektedir. YTTK’nın ilk halinde müdürlerin
sorumluluğuna ilişkin “kusur karinesi” kabul edilmişken, 6335 sayılı Kanunla (T.C. Yasalar, 30.06.2012) bu konuda değişikliğe gidilmiştir. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin (ve dolayısıyla limited şirket müdürlerinin) sorumluluğunu düzenleyen YTTK’nın 553/I. maddesinde yer alan
“kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça” ibaresi çıkarılmış ve aynı
maddeye “kusurlarıyla” ibaresi eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik çerçevesinde limited şirket müdürleri aleyhine dava açacakların, aynı zamanda
bunların kusurlu hareket ettiklerini de ortaya koyması lazımdır.
İfade edelim ki, müdürler ve yönetimle görevli kişiler, görevlerini tüm
özeni göstererek yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı
çerçevesinde, gözetmekle yükümlüdürler (YTTK md. 626/I).
5.3. Farklılaştırılmış Teselsül
YTTK, müdür sayısı birden fazla olan limited şirketlerde sorumluluğa
ilişkin önemli bir yenilik getirmiştir. Sözkonusu yenilik, ETTK’daki sorumluluğa ilişkin “mutlak teselsül” anlayışının terk edilmesi, bunun yerine
“farklılaştırılmış teselsül” ilkesinin kabul edilmesidir. Mevcut uygulaOCAK - ŞUBAT 2013
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mada, birden fazla müdür görevlendirilen limited şirketlerde ortaya çıkan
zarardan, müteselsil sorumluluk kapsamında, bu zararın birlikte verilen
zarar olup olmadığı dikkate alınmaksızın müdürler sorumlu tutulmakta,
bu da müdürler açısından haksızlıklara ve mağduriyetlere neden olmaktaydı. İşte bu olumsuzları gidermek ve müdürlerin yetki ve sorumlulukları
arasında paralellik oluşturmak amacıyla YTTK’da farklılaştırılmış teselsül
sistemi kabul edilmiştir.
Sözkonusu sistemin düzenlendiği 557/I. maddede; “Birden çok kişinin
aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği
ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur.” denilmektedir. Anılan sistem, müteselsil sorumluların teselsül tavanına kadar,
kusurlarına ve somut olay gerçeğine göre zararı tazmin etmeleri anlayışına
dayanmaktadır. Bir başka ifadeyle, farklılaştırılmış teselsül, hukuki sorumluluk kapsamında her bir müdürün sorumluluğunun kusurları nispetinde ayrıştırılmasıdır. Dolayısıyla, bir davada mahkeme, zararın varlığı
ve niteliğini belirledikten sonra yöneticilerin ne oranda sorumlu olduğunu
tespit edecektir. Buna yaparken de, şirketin esas sözleşmesi, iç yönergesi,
genel kurul ve müdürler kurulu kararları ile imza sirkülerlerini dikkate alacaktır.
6. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER
Müdürlerin sorumluluğunu ortadan kaldıran haller; kusursuzluğun ispatı, ibra ve zamanaşımıdır. Sözkonusu haller aşağıda değerlendirilmiştir.
Yeri gelmişken belirtelim ki, YTTK’nın 625/II. maddesinde, şirket sözleşmesinde müdürün veya müdürlerin aldıkları belirli kararları ve münferit
sorunları genel kurulun onayına sunmalarının öngörülebileceği belirtilmiş;
ancak Türk Borçlar Kanununun 51 ve 52. madde hükümleri saklı kalmak
üzere, genel kurulun onayının müdürlerin sorumluluğunu ortadan
kaldırmayacağı ve sınırlandırmayacağı açıkça vurgulanmıştır.
6.1. Kusursuzluğun İspatı
Limited şirket müdürleri, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmekle birlikte bunu kusurlu olarak yapmadıklarını ispatlamaları halinde sorumluluktan kurtulacaklardır.
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6.2. İbra
ETTK gibi YTTK da, ibrayı hukuki sorumluluğu ortadan kaldıran sebeplerden biri olarak düzenlemiştir. İbra, şirketin, meydana gelen zararlardan dolayı yöneticinin sorumluluğunu dava etmeyeceği anlamına gelmektedir. YTTK, bir genel kurulun aldığı ibra kararını, zamanaşımı süresi
içinde bir diğer genel kurulun kaldırmasını engellemek amacıyla, “ibra
kararının genel kurul kararıyla kaldırılamayacağı” kuralını getirmiştir
(md. 558/II). Ancak bu hüküm, ibranın da aynı zamanda bir genel kurul
kararı olması nedeniyle, bu karara karşı iptal davası açılmasına engel değildir. Şirket genel kurulunun almış olduğu ibra kararı, şirket ile ibraya
olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek payı iktisap etmiş olan ortakların
dava hakkını kaldıracaktır. Ayrıca, diğer ortakların dava hakları ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşecektir. Altı aylık süre hak düşürücüdür.
Öte yandan, müdürlerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından
doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamayacak; bu sürenin geçmesinden sonra
da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanacaktır. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini temsil eden ortaklar
sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmayacaktır (YTTK md. 559).
6.3. Zamanaşımı
Sorumlu olanlara karşı tazminat isteme hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her halde zararı doğuran fiilin
meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
Ancak, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa göre daha uzun dava
zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanacaktır (YTTK md. 560). Sözkonusu düzenleme, ETTK’nın 309/IV.
maddesinin tekrarıdır.
7. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda limited şirket müdürlerinin hukuki
sorumluluğu ayrı bir bölümde değil, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğuna atıf yapılarak düzenlenmiştir. Genel sorumluluk
kuralı; müdürlerin, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülükleriOCAK - ŞUBAT 2013

191

MALİ

ÇÖZÜM

ni kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem ortaklara hem de
şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumlu olmalarıdır. Bundan
başka Kanunda özel sorumluluk halleri de düzenlenmiştir. Bunlar; belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması, sermaye hakkında yanlış beyanlar
ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi, değer biçilmesinde yolsuzluk yapılması, ortak sayısının bire düşmesi halinde gerekli işlemlerin yapılmaması, genel kurul kararları aleyhine kötü niyetle iptal veya butlan davası açılması,
birleşme, bölünme ve tür değiştirmede ilgililerin zarara uğratılması, hakim
şirket ve bağlı şirket arasındaki hakimiyetin hukuka aykırı kullanılmasıdır.
YTTK’ya göre müdürler aleyhine sorumluluk davası açılabilmesi için
bu konuda genel kurulun karar alması veya azlığın bu yönde talepte bulunması artık gerekli değildir. Tüzel kişilerin müdür olması halinde ise
sorumluluk temsilciye değil, doğrudan tüzel kişiye ait olacaktır. Öte yandan, YTTK ile birlikte hiçbir müdür kontrolü dışında kalan, kanuna veya
şirket sözleşmesine aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamayacak; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe
gösterilerek geçersiz kılınamayacaktır. Şirketin uğradığı zararın tazminini,
şirket ve her bir ortak isteyebilecek; şirket alacaklıları ise ancak iflas halinde dava açabilecektir.
YTTK, sorumluluğa ilişkin uygulanmakta olan “mutlak teselsül” anlayışı yerine “farklılaştırılmış teselsül” ilkesini benimsemiştir Farklılaştırılmış teselsül, hukuki sorumluluk kapsamında müdürlerin sorumluluğunun
kusurları nispetinde ayrıştırılmasıdır. Diğer taraftan Kanuna göre müdürlerin sorumluluğunu ortadan kaldıran haller; kusursuzluğun ispatı, ibra ve
zamanaşımıdır. İbraya ilişkin getirilen yenilik, alınmış olan bir ibra kararının, genel kurul kararı ile kaldırılmasının yasaklanmasıdır.
KAYNAKÇA
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YENİ TTK KAPSAMINDA ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VE
KOOPERATİFLERİN HIZLI TASFİYESİ VE TASFİYESİZ
TERKİNİ
Merdan ÇALIŞKAN*
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (YTTK) kapsamında tasfiye ile ilgili
sorunların çözümleneceği, tasfiyeye ilişkin sürecin kısaltılacağı ve yıllardan beri tasfiye sürecinde olan ticaret şirketlerinin bir şekilde sonlandırılacağı beklenmekteydi.
YTTK’nın 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan halinde, Kanun tasfiye ile ilgili yeni veya tasfiye sürecini hızlandıran bir yaklaşım getirmemekteydi. Ancak bu tarihten, Kanunun yürürlüğe girme sürecine kadar olan dönemde piyasadaki çeşitli eleştiriler nedeniyle, kapsamlı
bir değişikliğe uğrayan Kanunda tasfiye ile ilgili de önemli bir adım atıldı.
Ancak bu adım Geçici 7’nci maddede yer almakta olup tasfiye halinde olan
veya 01/07/2014 tarihine kadar tasfiye haline girecek olan anonim, limited şirketler ile kooperatifleri kapsamaktadır. Dolayısıyla bu tarihten sonra
Kanunda yer alan diğer tasfiye hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.
2. İLGİLİ MEVZUAT VE KAPSAM
YTTK’nın Geçici 7’nci maddesinde düzenlenen bu “hızlı tasfiye” usulü kapsamına, anonim ve limited şirketler ile kooperatifler girecek olup
bunlardan da bu tasfiye usulüne tabi olacaklar tek tek açıklanmıştır. Öte
yandan madde ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bu konuda düzenleme
yapma yetkisi verilmiş olup konuya ilişkin olarak çıkarılan “Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited
Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının
Silinmesine İlişkin Tebliğ” 30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu bağlamda “hızlı tasfiye” kapsamına girecek şirket ve kooperatifler
şu şekildedir;
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
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a) 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan Kanun Hükmünde Kararname
ile öngörülen tutarlara çıkarmamış anonim şirketler ile limited şirketler.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (ETTK) 272’nci maddesinde
anonim şirketlerin asgari sermaye tutarına ilişkin düzenleme, 559 sayılı
KHK ile 1995 yılında 5.000 TL’ye yükseltilmiş, KHK’nın Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
bu tutar 50.000 TL’ye çıkarılmıştı.
Limited şirketlerin asgari sermayesine ilişkin 507’nci maddede ise 500
TL’ye çıkarılan (yeni karşılığı 50 Kuruş) sermaye, aynı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 5.000 TL’ye yükseltilmiştir.
559 sayılı KHK kapsamında sermayeleri yeni tutarlara yükseltme süresi
27/06/1995 tarihinden itibaren iki yıl iken, daha sonra bu süre 4366 sayılı
Kanun ile 31/12/1998 tarihine kadar uzatılmıştı.
19 Ocak 2002 tarih ve 24645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, sermayeleri belirlenen miktarın altında bulunan anonim şirketlerin, sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmelerine ve sermaye artırımının gerçekleştirmelerine ilişkin
sürenin önce 31/12/2002, daha sonra sırasıyla 31/12/2003, 31/12/2004,
31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011
tarihlerine ertelenmesine ilişkin hususlar, 23 Mart 2002 tarih ve 24704 sayılı, 24 Ağustos 2002 tarih ve 24856 sayılı, 15/11/2003 tarih ve 25290
sayılı, 30/12/2005 tarih ve 26090 sayılı, 26/12/2006 tarih ve 26388 sayılı,
29/12/2007 tarih ve 26741 sayılı, 24 Aralık 2008 tarih ve 27090 sayılı, 26
Aralık 2009 tarih ve 27444 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan Tebliğlerde yer almaktadır.
Diğer taraftan 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren YTTK’nın 332’nci
maddesinde anonim şirketler için esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim
şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin TL’den, 580’inci maddede ise limited şirketin sermayesi onbin TL’den az olamaz.
Bu bağlamda Geçici 7’nci madde ile, 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararına göre sermayesini 31/12/2011’e kadar (bu tarih başvuru son başvuru tarihi olup sermaye tamamlama için son tarih 31/03/2012’dir) 50.000
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TL’ye yükseltmeyen anonim şirketler ile 5.000 TL’ye yükseltmeyen limited şirketlerin tasfiye haline gireceği beklenmekte iken gerek Geçici
madde ile gerekse ilgili Tebliğle, sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar
5.000 TL ve 500 TL’ye tamamlamayan anonim ve limited şirketler hızlı
tasfiye kapsamına girecektir.
İlgili Bakanlar Kurulu Kararına göre getirilen asgari sermaye tutarlarını henüz gerçekleştirmeyen şirketlere ilişkin olarak 15 Kasım 2012 tarihli
28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Ve Limited Şirketlerin
Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas
Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin
Tebliğ”in 7’nci maddesinin 2 ve 3’üncü fıkralarında, 14/02/2014 tarihine kadar sermayelerini YTTK’da öngörülen tutarlara yükseltecekleri, aksi
takdirde infisah edecekleri ifade edilmiştir. Bu durumda da tarih bakımından hızlı tasfiyeden yararlanmaları mümkün olacaktır.
Sermayelerini KHK’da öngörülen tutara yükseltmeyen şirketlere, sermayelerini YTTK’da öngörülen tutarlara yükseltmeleri halinde tasfiye yapılmaması gibi bir seçenek sunulmamış olup geçici 7’nci maddenin 4’üncü
fıkrasının c bendinde, bu şirketlerin faaliyetlerine devam etme istekleri bulunsa dahi tasfiyeleri zorunlu kılınmıştır.
b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler.
6762 sayılı ETTK’da fesih sebepleri 434-437’nci maddelerde düzenlenmişti. 6102 sayılı YTTK’da ise bu hususlar, sona erme ve fesih şeklinde
ele alınmış ve 529-541’inci maddelerde düzenlenmiştir.
01/07/2012 tarihinden önce ETTK’ya göre fesih olan ve ticaret unvanında “Tasfiye Halinde” veya “İflas Tasfiyesi Halinde” ibareleri bulunan
anonim ve limited şirketler ile, 01/07/2012-01/07/2014 tarihleri arasında
fesih olan/olacak anonim ve limited şirketler de hızlı tasfiye kapsamına
girecektir.
Aslında bu ve bir sonraki kapsam, YTTK ve KK’nın tasfiyeye ilişkin
hükümlerini 01/07/2014 tarihine kadar askıya almaktadır. Ancak geçici
7’nci maddenin 15’inci fıkrasına göre, bu maddede düzenlenmeyen hususlarda ilgili kanun ve esas sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
c) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle
dağılmış olan kooperatifler.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda ise tasfiye hükümleri 81-85’inci
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maddelerde yer almaktadır. Kooperatifler Kanunu’nun (KK) 98’inci maddesi nedeniyle, bu Kanunda düzenlemeyen hususlarda Ticaret Kanunu’nun
anonim şirketlere ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. Bu bağlamda, anonim şirketler için uygulanan tasfiye hükümleri, kooperatifler için de kısmen geçerlidir.
Kooperatifler kapsamına özel kanunları bulunan tarım satış kooperatif
ve birlikleri ile tarım kredi kooperatifleri ve üst kuruluşları da girmektedir.
Nitekim gerek 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunda gerekse 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
Kanununda, bu Kanunlarda yer almayan hususlarda 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, KK’ya göre ise kooperatif tanımının ancak bu Kanuna göre kurulmuş olan ortaklıkların sahip olacağı
ifade edildiğinden, kapsama tüm kooperatifler girmektedir.
İlgili bakanlık bakımından da ayrım bulunmamakta olup Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimine tabi tüm kooperatifler hakkında bu hükümler
uygulanabilecektir. Tebliğde kooperatif tanımına yer verilmemesi ve tüm
kooperatiflerin bu kapsamda olduğunun belirtilmemesi bir eksiklik olmuştur.
Sonuç itibariyle YTTK’nın yürürlüğünden önce tasfiye haline girmiş ve
belirlenen süreye kadar tasfiye haline girecek olan kooperatifler de bu kapsamda hızlı bir şekilde tasfiye edilecekler ve sicilden terkin edileceklerdir.
d) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler.
YTTK’nın 530’uncu maddesinde uzun süreden beri şirketin kanunen
gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa denilerek genel kurulun toplanamaması ile ilgili olarak belirli bir
süre verilmemiştir. ETTK’nın 435’inci maddesinde ise “genel kurul toplanamazsa” denilmiştir.
Bu duruma açıklık getirmek bakımından beş yıllık aralıksız toplantı yapamama kriteri yerinde olmakla birlikte kooperatiflerde durum daha
farklıdır. Kooperatiflerde üç yıl üst üste olağan genel kurulun yapılmaması
tasfiye sebebi sayılmakta olup bu durumda üç yıl aralıksız olağan genel
kurul toplantısını yapmayan kooperatiflerin, beş yıl şartını doldurmalarının
beklenip beklenmeyeceği hususu bir soru işareti olmuştur. Kaldı ki geçici
madde geniş düzenlenmiş ve hemen hemen her türlü durumu kapsamına al198
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mış olup KK’ya göre üç yıl olağan genel kurul toplantısını aralıksız olarak
yapmayan kooperatifler, KK’ya göre tasfiye haline girecek ve bu bağlamda
otomatik olarak geçici 7’nci madde kapsamında değerlendirilecektir.
Dolayısıyla burada Ticaret Sicili Müdürlüklerine ayrı bir görev düşmektedir. Ticaret Sicili Müdürlükleri, üç yıl üst üste olağan genel kurul
toplantısını yapmayan kooperatif ve üst kuruluşlarını belirleyerek Tebliğ
kapsamında hareket etmelidirler.
e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine
başlanılmış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için
ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler.
Bu duruma giren şirket ve kooperatifler aslında yukarıda yer alan tanımlara da girmekle birlikte, tasfiyenin yapılmış ancak sonlandırılamamış
olması nedeniyle bunların tekrar aynı süreçten geçmeleri önlenmek istenmiştir. Kaldı ki, maddenin 10’uncu fıkrasında bu kapsama giren şirket ve
kooperatiflerin iki defa üst üste genel kurulu yapamaması halinde, bu durumun kanıtlarıyla birlikte sicil müdürlüklerine bildirilmesi halinde terkin
işlemlerinin yapılacağı ifade edilmiştir.
f) 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10 ve 32 nci maddelerine
göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle ilgili
odadaki üyelikleri askıya alınan ve oda yönetim kurulu kararını takip
eden yılbaşından itibaren iki yıl sonunda oda kaydı silinerek, sicil kaydı silinmek üzere Müdürlüklere bildirilen şirketler ve kooperatifler.
Sözkonusu husus, ETTK, YTTK (geçici madde 7, genel hükümler ve şirketlere ilişkin hükümler dahil) ve KK’da yer almamakta olup ilgili Tebliğ’de
bulunmaktadır.
TOBB Kanunu olarak nitelendirilen 5174 sayılı Kanunun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlıklı 10’uncu maddesinin 2’nci ve 3’üncü fıkrasında
“İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları
tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri,
oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın
ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.
Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla
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adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi
ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret sicil
memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla
oda kaydı silinmiş sayılır. ...” denilmiştir.
“Borsaya Kayıt Zorunluluğu” başlıklı 32’nci maddenin 4 ve 5’inci fıkrasında “İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve
durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda,
borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları
durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar.
Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından
itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve
meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. …” denilmiştir.
Yukarıdaki hükümler değerlendirildiğinde, Tebliğde hızlı tasfiye kapsamına alınan ve bir şekilde adresleri ve faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenemeyen şirket ve kooperatiflerin aslında bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiği, bu durumun ayrı bir özellik taşıdığı düşünülmektedir.
Kaldı ki, geçici 7’nci madde kapsamında olmayan bu şirket ve kooperatiflerin “sicilden re’sen silinmiş sayılmaları” hususunun tasfiyesiz infisah
ve tüzel kişiliğin kaybedilmesi olarak sayılıp sayılmayacağı tartışmalı olmakla birlikte, şirket veya kooperatifin faal olduğu ve adresinin daha sonra
tespit edilerek veya bildirilerek gerekli tescillerin tekrardan yapılabileceği
anlaşılmaktadır. Bunlar sicilden silinmeyerek silinmiş sayılırlar. Bunun sonucu sicil ve oda hizmetlerinden yararlanamamalarıdır. Bu durumun tüzel
kişiliği ortadan kaldırıcı bir sebep olması yerinde değildir. Kaldı ki bu yönde YTTK’da da bir düzenleme bulunmamaktadır.
Borsaya kayıt zorunluluğu bulunup da değişiklikleri bildirmeyen ve adres ve durumları tespit edilemeyen şirket ve kooperatiflerin borsa kaydının
silinmesi durumunun, hızlı tasfiye kapsamında değerlendirilmesi ise hiç
yerinde değildir. Kaldı ki, oda üyeliği gibi, borsa üyeliği kapsamına da
sadece şirket veya kooperatif merkezi girmemekte, bunlara ait şube, irtibat
bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, merkez dışındaki diğer şube ve birimlerin borsa kaydından silinmesinin, şirket veya
kooperatifin sicilden silinmesi sonucu doğurması da mümkün değildir.
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3. KAPSAMA GİRMEYENLER
Geçici 7’nci maddenin 2’nci fıkrası gereğince, davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirket veya kooperatiflere bu madde
hükümleri uygulanmaz. Davanın türü ve konusu hakkında bir açıklama yapılmamıştır.
Davanın idari ve hukuki olması mümkündür. Bu bağlamda vergi mahkemeleri, idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Danıştay, sulh hukuk, asliye hukuk, ticaret hukuk, Yargıtay mahkemelerinde görülen davaları, madde kapsamına girmektedir.
Ayrıca cezaların tüzel kişiliğe uygulanamayacağı, güvenlik tedbiri uygulanabileceği Türk Ceza Kanununda belirtilmekte olup bu amaçla Kanunda açıkça güvenlik tedbiri öngörülen durumlara ilişkin ceza davalarını
da bu kapsamda değerlendirmek mümkündür.
Diğer taraftan, 01/07/2014 tarihinden sonra, feshi ve tasfiyeyi gerektiren sebeplerin oluşması halinde de, bu şirketler ve kooperatifler için YTTK
ve KK hükümleri uygulanacaktır.
4. HIZLI TASFİYE SÜRECİ
Sözkonusu Tebliğ kapsamına giren şirket ve kooperatifler Ticaret Sicil
Müdürlüklerince belirlendikten sonra, bunların sicilde kayıtlı son adreslerine ve temsil ve ilzama yetkili kişilerine bir ihtar gönderilecektir.
Tebliğ kapsamına giren veya belirlenen tarihe kadar girecek olan şirketlerin ve kooperatiflerin yetkilileri de, tüzel kişilikle ilgili taraf olunan bir
davanın bulunmadığını beyan ederek, tüzel kişiliğin münfesih olduğuna
dair kanıtlayıcı belgelerle ve en az bir kişiyi de tasfiye memuru olarak tayin
ederek bağlı oldukları sicil müdürlüğüne başvurmaları halinde, bunların
işlemleri de hızlı tasfiye kapsamında yapılacaktır. Bunlara Müdürlüklerce
ayrıca ihtar gönderilmeyecektir.
Gönderilen ihtar aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak ve ilgili odanın internet sitesinde, yoksa TOBB’un internet sitesinde duyurulacaktır.
İhtarda, şirketlerden ve kooperatiflerden ihtarın tebliğinden itibaren iki
ay içerisinde münfesih olma sebepleri belirtilerek bunları ortadan kaldıracak ispat edici belgelerin veya belirledikleri tasfiye memurunun bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde bu süre sonunda unvanının ticaret sicilinden
silineceği ve malvarlıklarının terkinden itibaren on yılın sonunda Hazineye
intikal edeceği yazılacaktır.
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Sermayelerini KHK’da öngörülen tutara yükseltmeyen şirketlere yapılacak ihtarda, fesih olma sebeplerini ortadan kaldıran (sermayenin artırıldığını gösteren) belgeler istenmeksizin yukarıda belirtilen hususların
aynısına yer verilecektir.
Tüm ihtarlarda ayrıca devam eden davalarının bulunup bulunmadığının
yazılı şekilde beyan edilmesi de istenecektir.
Yapılan ihtar ve ilan üzerine süresi içinde tasfiye memurlarını bildiren
şirket ve kooperatiflerin, tasfiye memurları ve tasfiye adresi, ilgili ticaret
sicili müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve
ilgili odanın internet sitesinde ilan edilir.
Bu ilanda; şirket veya kooperatifin alacaklıları, alacaklarını kanıtlarıyla
birlikte ilan tarihinden itibaren iki ay içinde tasfiye memurlarına bildirmeye davet edilir.
Ayrıca ilanda, şirket veya kooperatifin mevcut malvarlığı ile alacak
ve borçlarını gösterir listenin; belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren
bir ay içinde, anonim şirket veya kooperatifin yönetim kurulu, kurulun bir
veya birkaç üyesi, denetçileri, limited şirketlerde ise müdür veya müdürler
tarafından ilgili tasfiye memuruna verilmesi ihtar edilir.
Tasfiye memuru iki aylık sürenin sonunda, ilan kapsamında alacaklılardan gelen yanıtları da dikkate alarak bir bilanço hazırlar. Bilançoya göre
varlıklar borçları karşılamıyor ise derhal alacaklılara durumu bildirir, iflas
istemiyle mahkemeye başvurmalarını ister, aksi takdirde bu durumun kendilerine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde iflas davası açıldığının kendisine bildirilmemesi durumunda terkin işlemi yapılacağını bildirir. İflas
davası açılması ve iflasın kabulü halinde İcra ve İflas Kanunu hükümleri
uygulanacaktır.
Varlıklar borçlardan fazla ise, normal tasfiye sürecindeki gibi varlıkları
nakde çevirir, borçları öder. Ancak bu durumda tasfiyeyi tamamlama süresi altı aydır. Haklı sebeplerle Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bu süre
altı ay daha uzatılabilir. Tasfiye artığı ortaklara payları oranında dağıtılır.
Mali tabloların kabulü, önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı
gibi genel kurul kararını gerektiren işlemler, bu süreçte genel kurul kararı
olmaksızın yapılabilir.

202

OCAK - ŞUBAT 2013

MALİ

ÇÖZÜM

5. TASFİYESİZ SİLİNME (TERKİN)
Ticaret sicili müdürlüklerince yapılan ihtara ve ilanlara rağmen iki ay
içerisinde cevap vermeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen yahut durumunu Kanuna uygun hale getirmeyen veya faaliyette bulunduğunu adres
ve kanıtlarıyla birlikte bildirmeyen şirket veya kooperatiflerin unvanı ticaret sicilinden re’sen silinir. Bu şirket veya kooperatifler Sicil Gazetesinde
ve ilgili odanın veya TOBB’un internet sitesinde ilan edilir.
YTTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerini tamamlamış ve kesin bilançosunu hazırlamış olan şirketler, usulüne uygun olarak
çağrı yaptıkları halde iki defa üst üste genel kurul toplantısını yapamadıklarını ispat, devam eden davalarının bulunmadığını beyan ederek yeniden
tasfiyeye gerek olmaksızın ve genel kurul toplantısı gerekmeksizin Tebliğ
kapsamında terkin edilebilirler.
Tasfiye memuruna, ilk bilançoyu hazırlamak amacıyla gerekli belge ve
bilgilerin verilmemesi veya bu bilgi ve belgelere erişilememesi hâlinde durum ticaret sicili müdürlüğüne bildirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın unvan silinir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.
6. TASFİYE MEMURU OLABİLECEKLER
Tasfiye memurunun bildirimi, ortaklardan herhangi biri veya ticaret siciline kayıtlı en son yetkilileri tarafından yapılabilir. Bu bildirim, sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar öngörülen miktara çıkarmayan anonim
ile ortak sayısı yirmiyi aşan limited şirketlerin denetçileri tarafından da
yapılabilir.
Tasfiye memurunu bildirmeye yetkili olanlar; kendilerini, diğer bir ortağı veya ticaret siciline kayıtlı en son diğer yetkililerden birini yahut üçüncü bir şahsı tasfiye memuru olarak bildirebilirler. Pay sahibi olmayan denetçiler, sadece şirket ortaklarını veya yetkililerini tasfiye memuru olarak
bildirebilir.
Tasfiye memurunu bildirmeye yetkili olanların, kendileri dışında başka
birisini tasfiye memuru olarak bildirmeleri halinde, bu kişilerin görevi kabul ettiklerine dair beyanının söz konusu bildirime eklenmesi zorunludur.
Tasfiye memuru olarak üçüncü şahısların bildirilebilmesi için ortakların veya yöneticilerin hiçbirinin tasfiye memuru olarak bildirilmemiş olması şarttır. Ortaklar ve/veya yöneticiler ile birlikte üçüncü şahısların bildirilmesi halinde, üçüncü şahıslar tasfiye memuru olarak bildirilmiş sayılmazlar, sicile tescil edilemezler.
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Tasfiye memurunu bildirmeye yetkili olanlarca, farklı ortakların veya
yöneticilerin ayrı ayrı ya da birlikte tasfiye memuru olarak bildirilmeleri
halinde, bunların tamamı tasfiye memuru olarak bildirilmiş kabul edilir.
7. DİĞER HUSUSLAR
Geçici 7’nci madde ve ilgili Tebliğ kapsamında hızlı tasfiye ve terkin işlemi uygulanacak kooperatif ve şirketlerin belirlenmesi işlemi 31/03/2013
tarihine kadar Ticaret Sicili Müdürlüklerince yerine getirilecektir. Bu tarihten sonra ise yine aynı Müdürlüklerce aylık olarak bu tespitler yapılacaktır.
Şirket ve kooperatiflerin borçları terkin edilmeye engel değildir. Bu
bağlamda alacaklıların hızlı tasfiyeye ilişkin duyuruları takip etmeleri kendileri açısından önemlidir.
Anonim şirket ve kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited şirket
ortaklarının terkinden önce mevcut olan şirketin/kooperatifin kamu borçlarından dolayı, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanununa göre sorumlulukları devam eder.
Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile
hukuki menfaatleri bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin
ihyasını (yeniden tescilini) isteyebilir.
8. SONUÇ
Hızlı tasfiyeye ilişkin düzenlemenin geçmişten gelen ölü şirket yığınını azaltacağı açıktır. Ancak bunların birçoğunun devam eden davalarının
olması ve davaların da genellikle uzun sürmesi nedeniyle, hızlı tasfiyeden
yararlanamayacakları da düşünülmektedir.
Tasfiyesiz terkin işlemleri de olumludur. Burada bir şekilde kurulan ancak ilgilileri ve yetkililerince başı boş bırakılan, gayri faal, amacına ulaşma imkanı kalmamış, amaçsız, sermayesiz, kötü niyetle kurulmuş, kaydi
şirketlerin ve kooperatiflerin, gereksiz prosedürlere maruz bırakmaksızın
terkin edilmeleri amaçlanmıştır. Kanun ayrıca terkin edildiği halde alacağı
veya menfaati olanlara da ihya seçeneği sunarak olası mağduriyetleri engellemek istemiştir.
Bu kapsamda değerlendirilmesi halinde farklı sonuçlar doğurabileceği düşünülen, TOBB Kanununa göre sicilden silinmiş sayılma işleminin,
YTTK’nın geçici maddesi kapsamında olmamasına rağmen Tebliğ kapsa204
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mına alınmasının uygun olmayacağı, bunun sonucunda yapılacak tasfiye
ve terkin işlemleri ile işlemleri yapanların ileride dava konusu olacağı düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı
Resmi Gazete)
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (09 Temmuz 1956 tarih ve 9353 sayılı
Resmi Gazete)
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (10 Mayıs 1969 tarih ve 13195 sayılı
Resmi Gazete)
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun
(16 Haziran 2000 tarih ve 24081 sayılı Resmi Gazete)
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu (28 Nisan
1972 tarih ve 14172 sayılı Resmi Gazete)
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanunu (01 Haziran 2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete)
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (19 Haziran 1932 tarih ve 2128 sayılı
Resmi Gazete)
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun (28 Temmuz 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete)
2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (19 Ocak 2002 tarih ve 24645
sayılı Resmi Gazete)
Sermayeleri Belirlenen Miktarın Altında Bulunan Anonim Şirketlerin,
Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmelerine Ve Sermaye Artırımının Gerçekleştirmelerine İlişkin Tebliğler (23 Mart 2002 tarih ve 24704
sayılı, 24 Ağustos 2002 tarih ve 24856 sayılı, 15/11/2003 tarih ve 25290
sayılı, 30/12/2005 tarih ve 26090 sayılı, 26/12/2006 tarih ve 26388 sayılı,
29/12/2007 tarih ve 26741 sayılı, 24 Aralık 2008 tarih ve 27090 sayılı, 26
Aralık 2009 tarih ve 27444 sayılı Resmi Gazete)
Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş
Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ (30 Aralık 2012 tarih ve
28513 sayılı Resmi Gazete)
Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara
Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi
Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (15 Kasım 2012 tarihli
28468 sayılı Resmi Gazete)
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ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISININ
YAPILAMAMASI, ERTELENMESİ VE TOPLANTI SONUNDA
YAPILACAK İŞLEMLER
Ufuk ÜNLÜ*
I. GİRİŞ
Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’na, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının
esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi
edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına
katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek
üzere 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”
yayımlanmıştır.
Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketin
zorunlu organlarından olan genel kurulda pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını kullanırlar. Söz konusu yönetmelikte belirlenmiş bazı hallerde genel kurul toplantısı yapılamaz yahut toplantının ertelenmesi gerekir.
Ayrıca genel kurul toplantısının sonunda yapılacak işlemlerde önceden
belirlenmiştir.
Bu çalışmada, söz konusu yönetmelik uyarınca, anonim şirket genel
kurul toplantısının yapılamayacağı haller, toplantının ertelenme nedenleri
ve toplantı sonunda yapılacak işlemler açıklanmaya çalışılacaktır.
II. TOPLANTININ YAPILAMAMASI, ERTELENMESİ VE
TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
Üç farklı usulde anonim şirket genel kurul toplantısı yapılmaktadır.
“Olağan genel kurul toplantısı”, şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline,
* Başbakanlık Müfettiş Yrd. Başbakanlık Teftiş Kurulu

OCAK - ŞUBAT 2013

207

MALİ

ÇÖZÜM

dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim
kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli
görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere
her hesap dönemi için yapılan toplantılardır. “Olağanüstü genel kurul toplantısı” ise şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı
takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin
oluşturduğu toplantılardır. Bunlardan farklı olarak “imtiyazlı pay sahipleri
özel kurulu toplantısı”, imtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, 6102 sayılı Kanunun 454’üncü
maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece
imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantıyı ifade eder.
Belirli bazı durumlarda anonim şirket genel kurul toplantılarının yapılmaması gerekir. Aşağıdaki hallerde genel kurul toplantısı yapılamaz:
a) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması gereken toplantılarda bu temsilcinin bulunmaması.
b) Çağrısız ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan
toplanan genel kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmaması.
c) Çağrısız ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan
toplanan genel kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmalarına rağmen aralarından birinin toplantının yapılmasına itirazda bulunması.
ç) Toplantının yapılmasının mahkeme kararıyla durdurulması.
Ayrıca esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine
tabi olan şirketlerde değişikliğe ilişkin iznin alınmamış olması halinde
gündemde yer alan esas sözleşme değişikliği görüşülemez.
Anonim şirket genel kurul toplantılarının yapılmamasının yanısıra,
belirli bazı durumlarda toplantının ertelenmesi de yasal bir zorunluluktur. Toplantı başlamadan önce, 6102 sayılı Kanunda ve esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması veya toplantı sırasında
yapılan yoklama sonucunda toplantı açılmadan önceki hazır bulunan pay
listesine göre hesaplanan karar nisabı kadar payın temsil edilmediğinin anlaşılması halinde toplantı ertelenir. (Anonim şirket genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir.)
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6102 sayılı Kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak çağırılmış genel
kurul toplantısı ancak gündeme geçilmeden önce ve genel kurul tarafından
alınacak bir karar ile ertelenebilir. Finansal tabloların müzakeresi ve buna
bağlı konular sermayenin en az onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine genel kurul kararına
gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya ertelenmesi
zorunludur. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri
sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.
Erteleme üzerine yapılacak toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle azlık pay sahipleri tarafından finansal tabloların müzakeresinin tekrar
ertelenmesi talep edilemez. Ancak, finansal tabloların itiraza uğrayan ve
tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması sebebiyle azlık tarafından
yapılacak erteleme talebi üzerine de toplantı yeniden bir ay sonraya ertelenir. Kolluk güçlerinin ve varsa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin
görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde
yapılamayacağının anlaşılması üzerine genel kurul, toplantı başkanlığı tarafından ertelenebilir.
Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında Elektronik Genel Kurul Sisteminin çalışması için Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şartların sağlanmadığının tespiti üzerine genel kurul, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin görüşü alınmak kaydıyla toplantı başkanlığı tarafından ertelenebilir.
Diğer taraftan, anonim şirket genel kurul toplantısının usulüne uygun
olarak tamamlanabilmesi için toplantı sonunda bazı işlemlerin yapılması
gerekir. Toplantı sonunda toplantı başkanı genel kurul toplantı tutanağının
bir nüshasını ve hazır bulunanlar listesi dâhil toplantı ile ilgili diğer tüm
belgeleri, derhal şirkete teslim eder. Yönetim kurulunca genel kurul toplantısından sonra genel kurul tutanağının noter tasdikli bir sureti ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunan toplantılarda temsilcinin görevlendirme yazısının bir nüshası ve ticaret sicili müdürlüğünce istenecek
diğer belgeler, derhal ilgili ticaret sicili müdürlüğüne verilir.
Yönetim kurulu tescil ve ilana tabi hususları, ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir. İnternet sitesi açmakla yüOCAK - ŞUBAT 2013
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kümlü olan şirketler, genel kurul tutanağını hemen internet sitelerinde de
ilân eder. Toplantı başkanı, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının birer nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim
eder. Söz konusu belgelerin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden
elektronik platformlara iletilmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca karar
verilebilir. Genel kurul işlemleri ile ilgili belgelerin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile düzenlenmesi halinde bu belgelerde noter onayı
aranmaz.
III. SONUÇ
Yukarıda sayılan ve yasal olarak önceden belirlenmiş bazı durumlarda
anonim şirket genel kurul toplantılarının yapılmaması ve ertelenmesi gerekir. Bu hallerde toplantının yapılması ve karar alınması mümkün değildir.
Ayrıca toplantının sıhhatli bir şekilde sonlandırılması açısından toplantı
sonunda yapılacak işlemlerin usulüne uygun bir şekilde tamamlanmasına
dikkat edilmesi gerekir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara
: Resmi Gazete (27846 sayılı)
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2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ
VERGİLENDİRİLMESİ
						
Şibli GÜNEŞ*
1- GİRİŞ
Piyasa koşullarında vergilendirilmesi gereken değer atış kazançlarının
sıkça görülmesine karşın, vergi uygulamalarında konuyla ilgili olarak ciddi
eksiklikler yaşandığı müşahede edilmektedir. Bu nedenle, bu yazımızda,
değer artış kazançları neler olduğu; bunlardan hangilerinin vergilendirilmesi gerektiği ve nasıl vergilendirileceği açıklanacaktır.
2- 2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ
VERGİLENDİRİLME ESASLARI
2.1- Vergi Tabi Değer Artış Kazançları
Gelire giren diğer kazanç ve iratların birinci sırasında yer alan değer
artışı kazançları Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde 6 alt
bent halinde sayılmıştır. Bu 6 bentte sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlar değer artışı kazancı olarak vergilendirilmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesine göre aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.
1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve
iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar.
2. 70. maddenin birinci fıkrasının (5)1 numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
* Vergi Denetim Kurulu Malatya Grup Başkanı
1 GVK 70/5 Md: Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının
mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek
kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile
sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde
edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat
bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);
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3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan
kazançlar.
5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç)
70. maddenin birinci fıkrasının (1)2, (2)3, (4)4 ve (7)5 numaralı bentlerinde
yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl
içindeelden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına
bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).
İktisap tarihinden itibaren beş (5) yıl geçtikten sonra elden çıkartılan
gayrimenkuller vergi dışı bırakılmıştır.
Bent hükmünde sayılan gayrimenkullerin alım satım işinin süreklilik
arz etmesi durumunda bu faaliyetin ticari kazanç hükümlerine göre değerlendirileceği tabidir.6
Beş (5) yıllık sürenin hesabında takvim günü esas alınır. Örneğin
01.10.2007 tarihinde alınan bir gayrimenkul 02.10.2012 tarihinde elden
çıkartıldığında beş yıllık süre dolmuş olmaktadır. Dolayısıyla vergileme
de yapılmayacaktır.
Ancak, 01.01.2007’den önce iktisap edilen gayrimenkullerin satış işleminin vergiden istisna olabilmesi için geçmesi gereken süre dört (4) yıl
olacaktır.
Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak
konulmasını ifade eder.
2 GVK 70/1 Md: Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri
dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla
ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;
3 GVK 70/2 Md: Voli mahalleri ve dalyanlar;
4 GVK 70/4 Md: Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar
5 GVK 70/7 Md: Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz)
ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;
6 GÜNEŞ, Şibli, Temel Vergi Rehberi ve Revizyon, (2011) , İstanbul:Süryay Sürekli Yayınlar A.Ş.
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Değer artış kazancının söz konusu olabilmesi için öncelikle elden çıkarılan mal veya hakkın kanunda belirtilmiş olması gerekir. Diğer bir şart
ise, elden çıkarılan mal veya hakkın muhakkak surette bir bedel karşılığı
(ivazlı) edinilmiş olması gerekir. Bu şartlar çerçevesinde, gerçekleştirilen
bir işlem neticesinde bir kazanç doğması halinde bu kazanç değer artış
kazancı olarak vergilemeye tabi tutulacaktır.
Anılan hükmün devamında, faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin
kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç
hakkındaki hükümlerin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Diğer taraftan, mal veya hakkın alım satımının devamlı surette ve ticari
bir organizasyon çerçevesinde yapılması halinde bu alım satım ticari faaliyet kapsamına gireceğinden vergilemede ticari kazanca ilişkin hükümler
uygulanacaktır. Bu bakımdan değer artış kazancı olarak sayılan kazançların ticari kazanç hükümlerine tabi olmayacak nitelikte yapılması gerekmektedir.
2.2- Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları
Vergilendirilmeyecek değer artışı kazançları, Gelir Vergisi Kanunu’nun
81. maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıdaki yazılı hallerde değer artışı
kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez:
1. Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından
işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına
göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen
devir alınması.
2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen
ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre
hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını
temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.).
3. Kolektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi (Kolektif ve adi komandit şirketlerin şekil değiştirerek anonim
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şirket haline dönüşmesi halinde şekil değiştiren kolektif ve adi komandit
şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse
senetlerinin nama yazılı olması şarttır.)
2.3- Safi Değer Artışının Tespiti
Değer artış kazançlarında “safi değer artışı” vergilendirilmektedir. Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca safi değer artışı denmektedir. Gelir Vergisi Kanununun safi değer artışı başlıklı mükerrer 81. maddesine göre, değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan
para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden
çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacaktır. Yine aynı madde
hükmüne göre, hasılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı
ise Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve
tespit olunacaktır. Maliyet bedellerinin mükellefçe tespit edilememesi durumunda ise maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel esas alınacaktır.7
Öte yandan, değer artış kazancına konu mal ve hakların elden çıkartılmasından doğan değer artış kazançlarının vergilendirmesinde maliyet
bedeli artırımı uygulanacaktır. Buna göre, mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı
ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen Üretici
Fiyat Endeksindeki (ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilir. Ancak
bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde
olması gerekmektedir.
Bu duruma göre, gayrimenkulun iktisap tarihinden itibaren satışın yapıldığın aydan bir önceki aya kadar geçen dönemde % 10 veya üzerinde
ÜFE artışının bulunması durumunda maliyet artırımı yoluna gidilebilecektir.
2.4- Değer Artış Kazançlarında İstisna
5281 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren,
değer artış kazançlarındaki genel istisna düzenlemesi, menkul kıymet ve
7 GÜNEŞ, Şibli, “2010 Yılında Gayrimenkul Satan Gerçek Kişiler Vergi Ödeyecek mi” Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi”, Aralık 2010, sayı :271.
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diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar
açısından kaldırılmış ve diğer mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan
kazançlar için 2012 yılı kazançlarına uygulanmak üzere, 8.800 -TL olarak
belirlenmiştir.
2.5- Endeksleme Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81. maddesinde, “Mal ve hakların
elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden
çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen
toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir.(5281
Sayılı Kanunun 27. maddesiyle eklenen cümle; Yürürlük: 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 1.1.2006) Şu kadar
ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde
olması şarttır.” Hükmü yer almaktadır.
Buna göre, mükelleflerin enflasyondan kaynaklanan fiktif kazançlarının
vergilendirilmemesi için iktisap bedelinin TEFE artış oranında arttırılması
suretiyle bulunan tutar esas alınır. Bu uygulamada mal ve hakların elden
çıkarıldığı aydaki TEFE artış oranı dikkate alınmaz. Ancak bu endekslemenin yapılabilmesi için TEFE’deki artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekmektedir. Bu duruma göre, mal ve hakların alındıkları aydan satıldıkları aydan bir önceki aya kadar geçen dönemde TEFE’deki artış oranı
%10 veya üzerinde ise endeksleme yapılabilecektir. Aksi durumda ise yani
TEFE’deki artış oranı %10’unun altında kaldığında endeksleme yapılamayacaktır. Öte yandan, TEFE’nin, 1.1.2003 tarihinden itibaren ÜFE olarak
değiştirilmesi nedeniyle TEFE’yi ÜFE olarak kabul etmek gerekmektedir.8
Öte yandan, endeksleme hem hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerde
hem de diğer mal ve haklarda kullanılan bir enflasyondan arındırma yöntemidir.
Örnek:
Bay (A) İstanbul’da 300.000 TL’ye 01.11.2007 tarihinde bir arsa satın
almıştır. Bay (A), bu arsayı 28.03.2012 tarihinde 500.000 TL’ye satmıştır.
Ayrıca, Bay (A)’nın bu işlemler neticesinde 3.750 TL damga vergisi ödediğini varsayalım.
8
GÜNEŞ, Şibli “Vergi Uygulamalarında Genelde Yapılan Hatalar ve Özellikli Konular,
2009” Kayseri SMMMO Yayını.
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Bay (A)’nın bu işlemden elde ettiği kazanç, gayrimenkul ivazlı olarak
iktisap edildiği ve iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden elden çıkarıldığı için değer artış kazancı olarak vergilenecektir.
01.11.2007 tarihinde iktisap edilen arsanın 28.03.2012 tarihinde elden
çıkarılması sonucu oluşan gelirin vergilendirilmesi:
Söz konusu arsa, Kasım 2007’da iktisap edildiği ve Mart 2012’de elden
çıkarıldığı için; maliyet bedeli Ekim 2007 ile Şubat 2012 arasındaki aylardaki ÜFE artış oranında artırılarak tespit edilecektir.
Şubat 2012 ayına ait ÜFE
= 204,86
Ekim 2007 ayına ait ÜFE
= 143,07
Endeksleme
Katsayısı
(ÜFE Artış Oranı)

=

İktisap Tarihinden Bir Önceki Aya İlişkin ÜFE Oranı
Elden Çıkartıldığı Tarihinden Bir Önceki Aya İlişkin
ÜFE Oranı

<
Endeksleme Katsayısı (Şubat 2012 ÜFE oranı / Ekim 2007 ÜFE oranı)= 204,86 / 143,07 =1,432
Endekslenmiş Maliyet Bedeli = İktisap Bedeli x Endeksleme Katsayısı
Endekslenmiş Maliyet Bedeli = 300.000 x 1,432
= 429.600
Söz konusu arsanın ÜFE artışı uygulanmış iktisap bedeli 429.600 TL
olacaktır.
Vergilendirme:
(500.000-429.600) – 3.750 = 66.650 TL
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının 8.800 TL’lik kısmı (2012 yılı için istisna tutarı 8.800 TL’dir) gelir vergisinden müstesna
olduğu için,
Bay (A), elde ettiği değer artışı kazancının (66.650-8.800=) 57.850-TL’lik
kısım için beyanname verecektir.
Mükellef, Gelir Vergisi beyannamesini 2013 yılının Mart ayının başından 25.günü akşamında kadar vermesi gerekmektedir. Ödenecek olan gelir vergisini ise, 2013/Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödemesi
gerekir.
F- Kur Farkı Arındırması Uygulaması
Dar mükelleflerin yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilere bildirimde bulunmak suretiyle, Türkiye’ye bizzat getirdikleri nakdi veya ayni
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sermaye karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymet ve iştirak hisselerini
elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının hesaplanmasında,
kur farkından doğan kazançlar dikkate alınmaz. Ancak, bu mükelleflerin
Türkiye’de elde ettikleri kazançların münhasıran bu menkul kıymet veya
iştirak hisseleri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratlarından ve bu
kıymet veya iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan değer atışı
kazançlarından ibaret olması şarttır.
Kur farkından doğan kazançların hesabında, menkul kıymet ve iştirak
hisselerinin iktisabına tahsis edilen yabancı sermayenin, bu kıymet ve hisselerinin iktisap tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre
hesaplanan Türk lirası karşılığı ile bu kıymet veya hisselerin elden çıkarılması tarihindeki aynı miktar yabancı sermayenin T.C. Merkez Bankası
döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk lirası karşılığı arasındaki fark esas
alınır.(GVK Md.Mük.81/6).
Dar mükellefler belirtilen kur farkı arındırmasını uyguladıktan sonra
kalan kazançlarına aynı zamanda seçimlik hak olarak endeksleme uygulamayacaklardır. Zira, endeksleme ile kazancın enflasyona isabet eden kısmı
ayıklanmaktadır. Kur artışının en önemli nedeni de enflasyon olduğuna
göre, gelirin içindeki enflasyondan kaynaklanan artış bu şekilde telafi edilmektedir. Kur farkı arındırması ile birlikte ayrıca endeksleme uygulamasının yapılması, enflasyondan kaynaklanan kazanç kısmının mükerrer bir
şekilde matrah dışı bırakılması sonucunu doğurur. Bundan dolayı, dar mükellefiyette, kur farkından kaynaklanan kazanç kısmı vergi dışı bırakılınca,
endeksleme uygulamasının yapılmaması gerekmektedir.9
Öte yandan, yukarıda belirtilen GVK’nun Mük.81/6. maddesi hükmünde yer alan “…esas alınır” ibaresi de, dar mükelleflerin yukarıda belirtilen
kazançlarından sadece kur farkı arındırmasının kullanılacağı, seçimlik hak
olarak kur arındırmasının yerine endeksleme uygulamasının yapılamayacağı anlamına gelmektedir.
Dar mükelleflere yönelik bu düzenlemenin istisna niteliğinde olduğu
açıktır. Ancak, bu istisnadan yararlanabilmek için aşağıdaki şartların bulunması gerekmektedir:
-İstisnadan sadece dar mükellefler yararlanabilir.
-Getirilen nakdi veya ayni sermaye ile ilgili olarak yabancı sermaye ile
ilgili mercilere bildirimde bulunulmalıdır.
9

GÜNEŞ, Şibli “Temel Vergi Rehberi ve Revizyon” Süryay Sürekli Yayınlar A.Ş., İstanbul, 2011.
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-Bildirimde bulunularak getirilen sermeye ile menkul kıymet veya iştirak hissesi alınmalıdır.
-Bildirimde bulunarak sermaye getiren dar mükelleflerin Türkiye’de
elde ettikleri kazançların münhasıran bu menkul kıymet veya iştirak hisseleri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratlarından ve bu kıymet veya
iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan değer artışı ibaret olması
şarttır. Eğer devamlı suretle bu işlerle uğraşılırsa istisna hükmü söz konusu
olmayacak ve kazancın tespitinde ticari kazanç hakkındaki hükümler uygulanacaktır.
III- SONUÇ
Vergi uygulamalarında vergiye tabi değer artış kazançlarının vergilendirilmesi gerektiği unutulmamalı ve buna ilişkin gelir vergisi beyannamesi
zamanında verilmelidir. Söz konusu kazancın elde edildiği yılı takip eden
Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gerekmekte olup, kazancın tespiti ile ilgili yukarıda açıklanan hususların dikkate alınması mükelleflerin lehlerine olacaktır.
KAYNAKÇA
- GÜNEŞ, Şibli (2011), Temel Vergi Rehberi ve Revizyon İstanbul:
Süryay Sürekli Yayınlar A.Ş.
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-www.gib.gov.tr Erişim:20.12.2012
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SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ İÇİN ÖDENEN
DAMGA VERGİSİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHINA
DAHİL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ
Bünyamin ÇİTİL*
Öz
“Gümrük Beyannamesi üzerinden ödenen damga vergisi ithalde alınan
katma değer vergisinin matrahına dahil olması gerekmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca vergi, resim, harç, pay, fon
gibi vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin katma değer vergisi matrahına
dahil olduğundan, aynı Yasa’nın 17/4-g bendindeki damga pulu teslimine
ilişkin istisna hükmünün, gümrük beyannamesinden kaynaklanan damga
vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil olmadığı şeklinde anlaşılmaması gerekmektedir.”
Anahtar Sözcükler: İstisna, teslim, damga pulu, matrah, beyanname,
matrah.
Giriş
Bir yayılı muamele vergisi ve dolaylı vergi niteliği taşıyan katma değer vergisi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda (T.C. yasalar,
02.11.1984) düzenlenmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, katma değer vergisinin konusuna giren işlemler sayılmıştır. Buna
göre verginin konusunu mal teslimi ve hizmet ifası ile mal ve hizmet ithalatı oluşturmaktadır. Mal teslimi ve hizmet ifasında verginin mükellefi
malı teslim eden ve hizmeti yerine getiren olmakla birlikte, mal ve hizmet
ithalatında, malı ve hizmeti Türkiye’ye ithal edenler verginin mükellefi olmaktadır. Mal ve hizmeti ithal edenler alıcı statüleriyle, mal teslim edenler
ve hizmet ifa edenler satıcı statüleri ile katma değer vergisinin mükellefi
olmaktadırlar. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g) bendinde belirtilen damga pulu istisnasının damga vergisi istisnası olarak katma değer vergisi matrahına eklenmemesi gereken bir istisna olup olmadığının tespiti için öncelikle damga pulu kavramının ortaya konulması, dam* İzmir 4. Vergi Mahkemesi Hakimi
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ga pulunun damga vergisi açısından önemi ve sadece bir vergi tahsil aracı
olup olmadığının ortaya konulması gerekir. Ayrıca, bu istisnanın damga
vergisine tanınmış bir istisna olup olmadığının daha iyi anlaşılabilmesi için
istisna hükmünde yer verilen damga pulunun, damga vergisi istisnası ya
da bir mal teslimine tanınmış istisna olup olmadığının da ortaya konulması
da yararlı olacaktır.
1. Damga Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Ödenme Şekilleri
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 11.07.1964)
1. maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga
vergisine tabi olduğu belirtilerek verginin konusu belirtilmiş, bu kağıtları
imza edenlerin damga vergisi mükellefi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Yasa’nın “Ödeme Şekilleri” başlıklı 15.maddesinde; damga vergisinin
makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapmak veya basılı damga konulması
şekillerinden biriyle ödeneceği, bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için
ne suretle uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu belirtilmiştir.
Öte yandan, Yasa’nın 16. maddesinde ayrı bir ödeme yöntemi olarak
yer verilen kağıtlara damga pulu yapıştırmak suretiyle ödeme şekline ise
5281 sayılı Yasa’nın (T.C. yasalar, 31.12.2004 ) 20. maddesiyle son verilmiştir. Bu yasal değişiklik sonrası damga pulu ile ödeme kalktığından
damga pulu basımı, dağıtımı ve satışı da ortadan kalkmış olup, artık bu durumlarda da 5281 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 01.01.2005
tarihinden başlamak üzere damga pulu yapıştırmak suretiyle damga vergisi
ödeme uygulaması yerine makbuz karşılığı damga vergisi ödenmesi uygulaması başlamıştır. (Oktar, 242)
Damga Vergisi Kanunu hükümlerine bakıldığında uygulamadan kalkan
damga pulunun, ayrı bir vergi türü olmadığı, damga vergisinin ödenme
yöntemlerinden olan, damga pulu yapıştırılması yoluyla ödemeye hizmet
eden ve kırtasiyelerde alım satıma konu olabilen bir emtia benzeri olduğu
söylenebilecektir. Üzerinde yazılı vergi değerini taşıyan belirli kar hadleriyle satılabilen bu damga pulunun bir mal gibi teslime konu olduğu sonucunun kabulü gerekir.
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2. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Damga Pulu İstisnası
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17. maddesinin 4-g) bendinde; külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli
kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve
atıkları tesliminin istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir. Bent hükmüne
bakıldığında, hizmet ifası ile ilgili bulunmayan ancak teslime konu olabilen mal veya mal gibi teslime elverişli kıymetli evrak, döviz ve para gibi
kıymetlerin satışı nedeniyle doğacak katma değer vergisi yükümlülüğünün
istisna kapsamına alınmasının amaçlandığı görülmektedir. Bentte sayılan
mal ve kıymetli evraklar ile kıymetler sayıldıktan sonra cümle sonunda bütün bu sayılanların teslimi vurgulanmıştır. Konuya gramatik ve mantıksal
yorumla yaklaştığımızda mal gibi satışa ve teslime konu olabilen damga
pulu tesliminin katma değer vergisinden müstesna olduğu sonucuna ulaşabiliriz.
Bu istisnaya bağlı olarak Darphane ve Damga Matbaası’nın teslim ve
hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacaktır. Vergiden istisna olan
damga pulunu satan bayilerin bu işlemi katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır. Katma değer vergisine tabi başka faaliyetlerinin yanı sıra damga
pulu satışı da yapanların, damga pulu satış bedeli ile pul beyiyeleri katma
değer vergisi matrahından indirilmek suretiyle verginin dışında tutulması
gerekecektir.(Pirtini)
Damga pulu ile ödeme şeklinin 5281 sayılı Yasa ile kaldırıldığı düşünüldüğünde artık damga pulu istisnasının da uygulama alanı ve imkanı
kalmadığı görülecektir. Hal bu olmakla birlikte, uygulama alanı kalmayan
damga pulu teslimine ait istisnanın, mükelleflerce damga vergisi istisnası
olarak kabul edilmek suretiyle özellikle ithalat beyannameleri nedeniyle
ödenen damga vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil edilmek istenmediği görülmektedir.
3. Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Olacak Unsurlar,
Serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan damga vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceğinin ortaya
konulabilmesi için 3065 sayılı Yasa’nın 24.ve 25. maddesi hükümlerine
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bakmak daha yararlı olacaktır. Yasa’nın “Matraha Dahil Olan Unsurlar”
başlıklı 24. maddesinde; teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, ambalaj giderleri,
sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay,
fon karşılığı gibi unsurlar ile vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli
gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet
ve değerlerin katma değer vergisi matrahına dahil olduğu, Yasa’nın 25.
maddesinde de teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar ve hesaplanan
katma değer vergisinin matraha dahil olmadığı hükümlerine yer verilmiştir. Yasa’nın 24. maddesinde vergi, resim, harç, pay ve fon karşılığı gibi
vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin matraha dahil olduğu belirtilmiş
olup, bu durumda ithal konusu eşyaya ait beyanname için ödenen damga
vergisinin de eşyanın gümrük değerine dahil olduğu ve katma değer vergisi
matrahının tespitinde ödenen damga vergisin de dikkate alınması gerektiği
sonucu ortaya çıkmaktadır. Matraha dahil olmayan unsurların sayıldığı 25.
maddede ise damga vergisinin matraha dahil olmadığını belirtir bir hükme
rastlanmamaktadır.
İthalde alınan eşyanın gümrük kıymetine ithalat beyannamesi nedeniyle ödenen damga vergisinin de ilave edilmesi gerektiğinden ithalde alınan
katma değer vergisinin matrah unsurlarından birini, ithal işleminin gerçekleştirildiği serbest dolaşıma giriş beyannamesi için ödenen damga vergisi
de oluşturmaktadır. Bununla birlikte, dahilde işleme rejimi kapsamında
yapılan ithalatlar ile benzer vergi teşviği getirilmiş ithalat işlemleri nedeniyle getirilen istisna ve muafiyetler ayrı bir değerlendirme ve uygulamayı
gerektirmektedir.
Bu durumda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi
olduğu, (1) sayılı tablonun “III Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar” başlıklı bölümünde, gümrük idarelerine verilen özet beyan formlarının ve
“IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünde gümrük idarelerine
verilen beyannamelerin Damga Vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmış olup, damga vergisine tabi olan gümrük giriş beyannamesi nedeniyle
ödenen damga vergisinin yürürlük alanı kalmayan damga pulu teslimine
ilişkin istisna ile ilişkilendirilerek katma değer vergisi açısından bir damga
vergisi istisnası tanındığından bahsedilemeyecektir.
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Konuya yargısal bakış açısından yaklaşıldığında ise Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g) bendinde yer verilen damga pulu teslimine ilişkin
istisnanın damga vergisi istisnası olarak kabul edilmek suretiyle ithalde
alınan eşya üzerinden hesaplanan katma değer vergisi matrah istisnası olarak kabul eden mahkeme kararları bulunduğu gibi damga pulu teslimine
tanınan istisnayı, katma değer vergisi matrahına tanınmış damga vergisi
istisnası olarak görmeyen yargı kararları da mevcut bulunmaktadır.
4. Matrah Dışı bırakılan Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuku
Sebrbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamı eşyanın katma değer
vergisi matrahı açısından anlam ifade eden gümrük değerine ilave edilmeyen veyahut dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşya ile serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında ithal edilip de “Bilge” sistemi tarafından matraha ilave edilmeyen ancak sonrasında da yurt içi gideri
olarak bildirilmeyen damga vergisi tutarları matrah farkı kabul edilerek
tahsil edilmemis damga vergisi sebebiyle noksan alınan katma değer vergisinin; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48 ve 51. maddeleri
ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun(T.C. Yasalar, 04.11.1999) 234 üncü
maddesinin 6. fıkrası hükmü uyarınca ek tahakkuk yoluyla tahakkukunun
tamamlanarak tahsili yoluna gidilmesi gerekmektedir.
Sonuç,
Bu yazıda, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithalatı gerçekleştirilen eşyanın gümrük değerine bu beyannamenin düzenlenmesi nedeniyle
ödenen damga vergisi tutarlarının dahil olduğu, eşyanın gümrük kıymetinin ithalde alınan katma değer vergisine esas matrahı oluşturduğu, Katma
Değer Dergisi Kanunu’nda yer alan damga pulu istisnasına ilişkin hükmün, damga vergisi istisnası olarak anlaşılamayacağı ve ithalat beyannamesi nedeniyle ödenen damga vergisinin katma değer vergisi matrahını
oluşturduğu, serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamındaki eşya ile
dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithal konusu eşyanın
aynı beyanname ile ithalinin gerçekleşmesi halinde Bilge Sistemi tarafından hesaplanmayan damga vergisinin yurt içi gider olarak sonradan beyana
dahil edilmesi gerektiği, aksi durumun bir ek tahakkuk sebebi oluşturduğu
yönünde görüşümüz sunularak ulaşılan sonuçlar paylaşılmıştır.
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BİREYSEL EMEKLİLİKTE VERGİ VE SİGORTA İŞLEMLERİ
Ahmet T. UÇTUM*
Metin BAŞER**
Bilindiği üzere 29 Haziran 2012 tarih 28338 sayılı resmi gazete yayınlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi yeniden
belirlenmiş ve bununla ilgili olarak da çeşitli yasalarda aşağıda belirtilen
değişiklikler yapılmıştır.
A- 6327 SAYILI KANUNLA 4632 SAYILI KANUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
a) Devlet katkısı :
6327 sayılı kanunun 29 cu maddesi ile 4632 sayılı kanuna eklenen ek
madde 1 ile işverenler tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel
emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar
kadar bireysel emeklilik sistemine devlet katkı payı esası getirilmiştir. Şu
kadar ki bir katılımcı için bir takvim yılında ödenecek devlet katkı tutarı
ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını
geçmeyecektir. Vergi mükellefi olunup olunmadığına bakılmaksızın fiil
ehliyetine sahip kişiler istisnasız devlet katkısından yararlanabilecektir.
Örneklemek gerekirse aylık bireysel emeklilik hesabına ödenen 500,00
TL için devlet katkı payı 125,00 TL. olacaktır.
b) Devlet katkısının Katılımcıya dönüşü :
6327 sayılı kanunun 29 ncu maddesiyle 4632 sayılı kanuna eklenen Ek
Madde 1’in ikinci fıkrasında belirtildiği üzere katılımcılar bu maddenin
yürürlüğe (01.01.2013) girdiği tarihten sonra ;
a) En az üç yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin
yüzde onbeşine,
* SMMM
**SMMM
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b) En az altı yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin
yüzde otuzbeşine,
c) En az on yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin
yüzde altmışına,
hak kazanacaklardır. Bu sürelerin hesabında ise emeklilik sözleşmesi
esas alınacaktır.
Bu hüküm ile katılımcıların sistemde daha uzun süre kalmaları ve birikimlerinin artması amaçlanmış olmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminden
emeklilik hakkı kazanılması ile vefat veya maluliyet nedeniyle sistemden
ayrılması durumunda devlet katkısı ve getirilerinin tamamı da katılımcıya
ödenecektir. Eski sistemde vergi teşviki katılımcıya geri dönüyordu. Yeni
düzenlemede devlet katkısı ile katılımcıların sistemde daha uzun süre kalıp
birikimlerini artırmalarına ve böylece tasarrufa yöneltme amaçlanmıştır.
Ayrıca bu devlet katkısı ve getirileri haciz ve rehin edilemiyecek veya
iflas masasına dahil edilemeyecektir.
c) Sistemden çıkışta Gelir vergisi stopajı uygulaması
Birikimlerin geri ödenmesinde vergilendirme birikim toplamı üzerinden değil; sadece getiri üzerinden yapılacaktır. Stopaja tabi tutulacak tutar,
katılımcının çıkış tarihindeki toplam birikimi ve devlet katkısı birikiminin
sistemde kaldığı süreye göre hak edilen tutarından, katılımcının sisteme
yatırdığı toplam katkı payı ve kaldığı süreye göre hak ettiği devlet katkısı
çıkarılarak fark yani getiri Gelir vergisi stopajına tabi olacaktır.
GVK.nun 94/16 maddesinde yer alan iratlara uygulanacak oranlar
2012/3571 sayılı bakanlar kurulu kararı ile aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 15
b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10
c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 5
d) Mevcut katılımcılara devlet katkısını hak edişte elde edilen avantaj
6327 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesi ile kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önce sisteme girmiş olan katılımcılar için, devlet katkısına hak
kazanma süreleri kapsamında ek bir avantaj sağlanmıştır.
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1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla bir
defaya mahsus olmak üzere
o Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl
o Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl
o Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenecektir.
Örneğin; 2006 yılı içinde sisteme girmiş bir katılımcının, 2016 tarihinde
devlet katkısına hak kazanma süresine 2 yıl eklenmektedir.Yani katılımcı
2019 yerine 2017 yılında 6 yılını doldurmuş sayılacak ve devlet katkısının
%35’ine hak kazanabilecek. 2009 yılında sisteme girmiş bir katılımcı ise
2019 yerine 2018 yılında 6 yılını doldurmuş olacak.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin gelir elde ettikleri dönemde düzenli olarak tasarrufta bulunmaları, yatırıma yönlendirilen tasarruflarıyla birikim oluşturmaları ve emeklilikte gelir elde etmeleri üzerine kurulmuş bir özel emeklilik sistemidir. Bu sistem ile hem bireylerin emeklilik
dönemindeki refah düzeyi yükselecek, hem de oluşan uzun vadeli emeklilik fonları ekonomiye ciddi bir kaynak yaratacaktır.
B- 7338 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER :
6327 sayılı kanunun 2 maddesiyle 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (o) bendi ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan
Devlet katkılarının hak kazanılan kısımları veraset ve intikal vergisinden
istisna edilmiştir.
C- 193 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER :
1- 6327 sayılı kanunun 3. maddesiyle 29.08.2012 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmek üzere GVK’ nun 22.nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan (4842 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen madde
Yürürlük; 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 24.04.2003) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden
vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan
ödemelerin % 25’i, Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, malûliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 10’u
ve tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir
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vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü maddenin
birinci fıkrasının (15) numaralı bendine göre tevkifat yapılmaz hükmü“
Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.” olarak değişikliğe uğramıştır.
Değiştirilen bu madde ile istisna ile ilgili bir tutar şartı kalmamıştır.
Yine bu madde hükmü ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ncü maddesine
göre tevkifat yapılabilecektir.
2- 6327 sayılı kanunun 6 cı maddesiyle 29.08.2012 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmek üzere 193 sayılı yasanın 75 nci maddesinin 15 fıkrası
değişmiş ve maddeye 16 ‘ncı fıkra eklenmiştir.
Yapılan bu hüküm değişikliği ile 29.08.2012 tarihinden itibaren emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili yapılan ödemelerde sadece elde edilen irat tutarları menkul
sermaye iradı sayılmıştır.
3-6327 sayılı kanunun 7 nci maddesi ile 29.08.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 193 sayılı kanunun 86 cı Toplama Yapılmayan Haller başlıklı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin a alt
bendine 75 nci maddenin 15 numaralı bendi yanına 16 numaralı bend de
eklenmek suretiyle bireysel emeklilikten dolayı sigorta şirketlerinden elde
edilen iratlar da yıllık beyanname ile beyan edilmeyeceği hüküm altına
alınmıştır.
4-6327 sayılı kanunun 9 ncu maddesiyle 29.08.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 193 sayılı kanunun 94 cü maddelerinde de değişiklikler yapılmıştır.Yapılan bu değişiklik ile 94 maddenin birinci fıkrasının 15/c alt bendi yürürlükten kaldırılarak bu fıkraya 16 ncı bent eklenerek
aynı kanunun 75 nci maddesinin 16 numaralı bendinde yer alan gelirlerin
tevkifata tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Gelir Vergisi Kanununda yapılan bu değişiklik ile ilgili olarak
23.10.2012 tarihli 85 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri yayınlanarak Bireysel
Emeklik Sistemi konusuna açıklık getirilmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun 40/9,63 ve 89 ncu maddelerinde 6327 sayılı
kanunla yapılan değişiklikler 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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D- BİREYSEL EMEKLİLİK UYGULAMASININ 193 VE 5510
SAYILI YASA IŞIĞINDA İNCELENMESİ :
1) Gelir Vergisi açısından :
6327 sayılı yasanın 5 maddesiyle GVK. 63’ü maddesinde yapılan değişiklik sonucu ücretlilerin yatırdıkları bireysel emekliliğe ait katkı payları
gelir vergisi istisna kapsamından çıkarıldığından ücretliler için vergiye tabi
ücret matrahından indirim konusu yapılmayacaktır. Keza yine 01.01.2013
tarihinden itibaren yıllık beyanname veren mükellefler de vergi matrahlarından bireysel emeklilik sistemine ödedikleri katkı paylarını indirim konusu yapamayacaklardır.
Aynı yasanın 4 ncü maddesiyle değişikliğe uğrayan GVK.nun 40/9
maddesine göre işverenlerin ücretlileri adına bireysel emeklilik sistemine
ödedikleri katkı paylarının toplamı; yıllık asgari ücretin tutarını geçmeyecek şekilde ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’i ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak indirim
konusu edilecektir.
İşverenler tarafından ücretliler için ödenen bireysel emeklilik katkı payı
tutarı ücret matrahının %15 ini geçtiği takdirde geçen tutar GVK nun 40/9
maddesi uyarınca doğrudan gider olarak indirim konusu edilmeyecektir.
Ayrıca % 15’in hesaplanmasında GVK nun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendine göre indirim konusu yapılan ( sigortanın
Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta
şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla) ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından
ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik,
analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler de göz önünde bulundurulacaktır.
2) 5510 sayılı kanun açısından :
5510 sayılı kanunun 80’ci maddesinin b bendinde işverenler tarafından
sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine
ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık
sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarının prime esas
kazanca tabi tutulmayacağı,aynı maddenin d bendinde ise ücretlerin hak
edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacağı, bu ödemelerin
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ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edileceği ,ücret dışındaki bu
ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmının ise ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak
iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas
kazançlarına ilâve edileceği hükmü yer almaktadır.
Madde hükmüne göre 80’ci maddenin b bendine göre işverenler tarafından sigortalıları için bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı
tutarının asgari ücretin %30’u prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
Aşan kısım ise sigorta primine esas kazanca dahil edilecektir. Prime esas
kazanca dahil edilecek bu kısım ücret ödemesinin yapıldığı ayda üst sınırın
aşılması nedeniyle sigorta matrahına dahil edilemiyorsa, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan sonraki 2 ayı geçmemek üzere üst sınırın altında
kalan sonraki ayların prime esas kazancına aynı maddenin d bendine göre
dahil edilecektir.
Konumuzla ilgili ödenen katkı paylarına ait örneklere aşağıda yer verilmiştir.
Örnek 1- Şubat 2013 ayında ücret kazancı 978,60 TL.olan bir çalışan
için işveren tarafından ödenen bireysel emeklilik katkı payı 100,-TL.dir.
a)GVK Madde 40/9 açısından :
İşverenin ödediği 100,-TL.Bireysel Emeklilik Payı ücret Kazancının
%15’i olan (978,60X%15=)146,79 TL.nin altında olduğundan GVK.nun
40/9 maddesine göre gider olarak kayıtlara yansıyacaktır.
b)5510 sayılı yasa açısından:
Ücret Kazancı
; 978,60 TL
Asgari ücretin %30’ u
: 293,58 TL
(978,60x%30)
Prime esas kazanç
: 978,60 TL
(Sigorta matrahı)
(İşveren tarafından ödenen 100,-TL.Bireysel Emeklilik payı 293,58
TL.nin altında olduğundan sigorta matrahına ilave edilmeyecektir.)
Örnek 2- Şubat 2013 ayında ücret kazancı 1.500,-TL olan bir çalışan
için işveren tarafından ödenen Bireysel Emeklilik katkı payı 250,-TL.dir.
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a)GVK Madde 40/9 açısından :
İşverenin ödediği 250,-TL.BEK payı, ücret kazancının %15’i olan
(1.500,00X%15=) 225,00 TL. nin üstündedir. Bu durumda işverenin GVK.
nun 40/9 maddesine göre gider olarak kayıtlarına yansıtacağı tutar 225,TL. olacak ,geriye kalan 25,-TL.ise net ödeme tutarı olarak ücretin vergi
matrahına ilave edilerek gelir vergisi kesintisine tabi tutulacak ancak sigorta matrahının hesaplanmasında ise dikkate alınmayacaktır.
b) 5510 sayılı yasa açısından :
Ücret Kazancı
: 1.500,00 TL.
Asgari Ücretin %30’u : 293,58 TL.
Prime esas kazanç
: 1.500,00 TL. olacaktır.
Örnek 3- Şubat 2013 ayında ücret kazancı 3.500,-TL. olan bir çalışan
için işveren tarafından ödenen BEK payı 400,-TL.dir.
a)GVK Madde 40/9 açısından :
İşverenin ödediği 400,-TL. BEK payı ücret kazancının %15’i olan
(3.500,00x%15=) 525,00 TL.nın altında olduğundan GVK.nun 40/9 maddesine göre işveren tarafından doğrudan gider kaydedilecektir.
b) 5510 sayılı yasa açısından :
1-Ücret Kazancı
: 3.500,00 TL.
2-Ödenen BEK payı
: 400,00 TL.
3-Asgari Ücretin %30’u
: 293,58 TL.
4-Sigorta matrahına net ilave(2-3) : 106,42 TL.
5-Sigorta Matrahı (1+4)
: 3.606,42 TL. olacaktır.
Sigorta matrahına ilave edilen 106,42 TL. BEK payı gelir vergisi matrahının hesabında dikkate alınmayacaktır.
Örnek 4- Şubat 2013 ayında ücret kazancı 6.000,00 TL. olan bir çalışan için işveren tarafından ödenen BEK payı 1.000,-TL.dir.
a)GVK Madde 40/9 açısından :
İşverenin ödediği 1.000,00 TL.BEK payı ücret kazancının %15’i
(6.000,00x%15=) 900,00 TL.nin üstünde olduğundan işveren tarafından
GVK.nun 40/9 maddesine göre sadece 900,00 TL.doğrudan gider olarak
kaydedilecek bakiye (1.000,00-900,00=)100 TL. ise net tutar olarak vergi
matrahına dahil edilecektir.
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b) 5510 sayılı kanun açısından :
1-Ücret Kazancı
: 6.000,00 TL.
2-Ödenen BEK payı
: 1.000,00 TL.
3-Asgari Ücretin %30’u
: 293,58 TL.
4-Sigorta matrahına net ilave : 706,42 TL.
(2-3)
5-Sigorta Matrahı (1+4)
: 6.706,42 TL. olacaktır.
Hesaplanan 6.702,42 TL. sigorta matrahı, o dönemde sigorta matrahı
üst sınırı olan (978,60 x 6,5 =) 6.360,90 TL. den fazla olduğundan geriye
kalan (6.702,42-6.360,90 =) 341,52 TL. sigorta primine tabi kazanca ilave
edilemeyecek varsa şubat ayını takip eden 2013 Mart veya Nisan aylarında
üst sınırın altında kalan prime esas kazanca eklenecektir.
İşverenler çalışanları adına ödedikleri BEK payını Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi hükmüne
göre sadece doğrudan gider yazabilmektedirler. Bu nedenle yukarıdaki örneklemelerde GVK.nun 63 maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi
göz ardı edilerek sadece bireysel emeklilik katkı payı ödemeleri dikkate
alınmıştır.
Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı
payları gerekse GVK. 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı
bendi kapsamında indirim konusu yapılabilecek şahıs sigorta prim ödemelerinin toplam tutarı ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini
ve yılık asgari ücretin toplamını aşmayacaktır.
Örnek 5- Şubat 2013 ayında ücret kazancı 6.000,00 TL.olan bir çalışan kendi ve eşi için 350,00 TL.sağlık sigortası primi ödemiştir.Çalışanın
işvereni tarafından da çalışan için 400,00 TL bireysel emeklilik katkı payı
ödenmiştir.
a)GVK Madde 40/9 açısından :
Brüt ücret kazancı
Faydalanılacak İndirim ve gider
(6.000,00 X %15)
İşveren tarafından ödenen BEK payı
Çalışanın ödediği sağlık sigorta primi
Toplam ödenen prim
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%15 oranının altında kalmaktadır.Bu nedenle hem işveren ödediği
400,00 TL. BEK payını hesaplarına gider olarak kaydedecek, çalışanın
ödediği 350,00 TL. sağlık sigortası primi de çalışanın vergi matrahından
İndirilecektir.
b) 5510 sayılı kanun açısından
1-Ücret Kazancı
: 6.000,00 TL.
2-Ödenen BEK payı
: 400,00 TL.
3-Ödenen sağlık sigortası
: 350,00 TL. (SSK matrahında
					dikkate alınmaz)
4-Toplam ödenen(2)
: 400,00 TL.
5--Asgari Ücretin %30’u
: 293,58 TL.
6-Sigorta matrahına net ilave (4-5) : 106,42 TL.
7-Sigorta Matrahı (1+4)
: 6.106,42 TL. olacaktır.
Hem işveren tarafından BEK payı ödenmesi hem de ücretli tarafından
şahıs sigortalarına prim ödemesinin bulunması ve bunların toplamının brüt
ücretin %15’ini aşması halinde indirimin öncelikli olarak ticari kazancın
tespitinde mi yoksa ücret matrahının tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca mükerrer indirime konu yapılmadan serbestçe belirlenebilecektir.
Örnek 6- Şubat 2013 ayında ücret kazancı 6.200,00 TL.olan bir çalışan kendi ve eşi için 650,00 TL.sağlık sigortası primi ödemiştir.Çalışanın
işvereni tarafından da çalışan için 600,00 TL bireysel emeklilik katkı payı
ödenmiştir.
a)GVK Madde 40/9 açısından :
Brüt ücret kazancı
: 6.200,00 TL.
Faydalanılacak İndirim ve gider
: 930,00 TL.
(6.200,00 X %15)
İşveren tarafından ödenen BEK payı
: 600,00 TL.
Çalışanın ödediği sağlık sigorta primi
: 650,00 TL.
Toplam ödenen prim
: 1.250,00 TL. olduğundan
%15 oranının üstüne çıkmaktadır. Bu durumda çalışan ve işveren tarafından indirilecek toplam tutar 930,00 TL olmaktadır.
İndirimde ücret matrahının tespitine öncelik verilmesi halinde çalışan tarafından ödenen 650,00 TL ücretin safi tutarının tespitinde indirim
konusu yapılacak, aynı dönemde işveren tarafından ödenen tutarın (930OCAK - ŞUBAT 2013
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650=) 280,00 TL.sı ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde
giderleştirilecek, (600-280=) 320 TL. ise ücret olarak stopaj yoluyla vergilendirilmek suretiyle dikkate alınacaktır.
b) 5510 sayılı kanun açısından
1-Ücret Kazancı
: 6.200,00 TL.
2-Ödenen BEK payı
: 600,00 TL.
3-Ödenen sağlık sigortası
: 650,00 TL.(SSK matrahında dikkate 		
					alınmaz)
4-Toplam ödenen(2)
: 600,00 TL.
5--Asgari Ücretin %30’u
: 293,58 TL.
6-Sigorta matrahına net ilave (4-5) : 306,42 TL.
7-Sigorta Matrahı (1+4)
: 6.506,42 TL. olacaktır.
Hesaplanan 6.506,42 TL. sigorta matrahı, o dönemde sigorta matrahı
üst sınırı olan (978,60 x 6,5 =) 6.360,90 TL. den fazla olduğundan geriye
kalan (6.506,42-6.360,90 =) 145,52 TL. sigorta primine tabi kazanca ilave
edilemeyecek varsa şubat ayını takip eden 2013 Mart veya Nisan aylarında
üst sınırın altında kalan prime esas kazanca eklenecektir.
İşverenlerce bireysel emeklilik katkı payı dışında ayrıca GVK.nun 63
maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendine göre ödenen ödedikleri
şahıs sigorta primleri ise işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve
idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan GVK.40 ıncı
maddesinin 1 ci bendi çerçevesinde genel gider olarak herhangi bir tutar ve
oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilecektir.
Sonuç:
6327 sayılı kanunla Bireysel Emeklilik sisteminde 01.01.2013 tarihinden itibaren gelir vergisi açısından yapılan en büyük değişiklikler dikkate
alındığında ;
1-Çalışanların kendi adlarına ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı
ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır.
2-Mükelleflerin ödemiş oldukları bireysel emeklilik primleri yıllık gelir
vergisi beyannamelerinde matrahın tespitinde indirim konusu yapılmayacaktır.
3-Daha önce işverenler çalışanlarına ödedikleri BEK payı tutarını çalışanlarının ücret kazancının %10’u kadar giderleştirdikleri halde şimdi
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%15’ini yıllık asgari ücret toplamını geçmemek kaydıyla doğrudan gider
olarak kayıtlarına alabileceklerdir.
4-5510 sayılı yasa kapsamında bir değişiklik olmadığından eski hükümlerin uygulanması devam edecektir.
KAYNAKÇA
Gelir İdaresi Başkanlığı (23.10.2012). 85 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri
T.C. Yasalar (06.01.1961). 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (10700 sayılı)
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
T.C. yasalar (29.06.2012). 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete
(28338 sayılı)
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TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA GEÇMİŞ YIL
ZARARLARININ MAHSUBU
Bülent SEZGİN*
1-GİRİŞ
Tasfiyeye giren kurumların vergilendirmesi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Anılan
maddede tasfiye hâli, mükellefiyeti sona erdiren bir olay olarak ele alınmakta ve tasfiye hükümleri aynı madde içinde toplanmaktadır.
Söz konusu maddede; tasfiyenin başlangıç ve sona erme tarihleri ile
tasfiye dönemlerinin tespitine, tasfiye kârının nasıl tespit edileceğine, tasfiye beyannamelerinin hangi sürelerde verileceğine, tasfiye memurlarının
sorumluluklarına, tasfiye işlemlerinin incelenmesine, tasfiyenin zararla
kapanması halinde yapılması gereken düzeltme işlemlerine, tasfiyeden
vazgeçilmesi halinde doğan yükümlülüklere ve ne şekilde işlem yapılması gerektiğine, bir yıldan fazla süren tasfiyeler için geçerli olan özel
tarh zamanaşımı süresine, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden
silinen kurumların tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin yapılacak
olan tarhiyat ve kesilecek cezalara kimlerin muhatap tutulacağına, vergi ve
cezalardan kimlerin sorumlu olacağına ve son olarak tasfiye işlemlerinin
incelenmemesine ilişkin Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye ilişkin hükümler yer almaktadır.
Buna karşın maddede, tasfiyeye giren kurumların geçmiş yıl zararlarının mahsubuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Genel olarak
kurumların geçmiş yıl zararlarının mahsubunun düzenlendiği Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde de konuya ilişkin özel bir düzenleme yer almamaktadır.
Bu kapsamda çalışmamızda, tasfiyeye giren kurumların gerek tasfiyeye
girilmeden önceki dönemlerde gerekse tasfiye dönemlerinde oluşan zararlarının, yine tasfiye dönemlerinde oluşacak kârlardan mahsup edilmesine
ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

* Vergi Müfettişi
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2-TASFİYE HÂLİNDE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi ile hüküm altına alındığı üzere, kurumlar vergisi beyannamesinde
her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum
kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir. Mükelleflerce bir
hesap döneminde oluşan zararın, takip eden 5 hesap döneminde oluşacak
kârlarla mahsup edilememesi hâlinde mahsup imkânı ortadan kalkmaktadır.
Zarar mahsubu belirli bir süre içinde gerçekleştirilemediği takdirde,
oluşan zarar işletme zararı olarak değerlendirilmemekte ve sermayede
meydana gelen zarar olarak dikkate alınmaktadır. Zararın, işletme zararından çıkıp sermayede kesin eksilme sayılması için Kanun’da beş (5) yıllık
bir süre öngörülmüştür. Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan
zarar beş hesap dönemi boyunca oluşacak kârlarla mahsup edilemiyorsa, o
zarar artık sermayede meydana gelen eksilme olarak değerlendirilmekte ve
mahsup imkânı ortadan kaldırılmaktadır. (Bozkır, 2012, 44)
Kanun’da tasfiyeye giren kurumların geçmiş yıl zararlarının mahsubuna ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, tasfiyeye
giren kurumlarda zarar mahsubu, Kanun’un 9’uncu maddesinde belirtilen
genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
Bu kapsamda olmak üzere, gerek tasfiye öncesi normal hesap dönemlerinde oluşan zararlar, gerekse tasfiyeye girilmesiyle birlikte tasfiye tarihi ile aynı takvim yılının başına kadar olan kıst döneme ilişkin zararlar,
beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla tasfiye dönemlerinde oluşacak
kârlardan mahsup edilebilecektir.
Örnek: 20.06.2012 tarihinde tasfiyeye giren bir kurumun tasfiyesi
11.04.2018 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Mükellefin 2011 hesap dönemi
faaliyetleri zararla sonuçlanmış, buna karşın (01.01.2012 - 19.06.2012)
tarihleri arasından oluşan (kıst) hesap dönemi faaliyetleri kârlı olarak sonuçlanmıştır.
Kıst hesap dönemi		
: (01.01.2012 - 19.06.2012) tarihleri arası
I. Tasfiye dönemi		
: (20.06.2012 - 31.12.2012) tarihleri arası
II. Tasfiye dönemi 		
: (01.01.2013 - 31.12.2013) tarihleri arası
III. Tasfiye dönemi		
: (01.01.2014 - 31.12.2014) tarihleri arası
IV. Tasfiye dönemi		
: (01.01.2015 - 31.12.2015) tarihleri arası
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: (01.01.2016 - 31.12.2016) tarihleri arası
: (01.01.2017 - 31.12.2017) tarihleri arası
: (01.01.2018 - 11.04.2018) tarihleri arası

Bu durumda 2011 yılına ilişkin zarar, kıst dönem beyannamesinde
geçmiş yıl zararı olarak dikkate alınabilecektir. Mahsup sonrası artan tutar (mahsup edilememiş zarar) bulunması durumunda, söz konusu zarar
(20.06.2012 - 31.12.2012) tarihleri arasından oluşan birinci tasfiye dönemi
kârından başlamak üzere son olarak (01.01.2016 - 31.12.2016) tarihleri
arasından oluşan beşinci tasfiye dönemi kârından mahsup edilebilecektir.
Bütün bu mahsuplara rağmen mahsup edilememiş zarar bulunması durumunda artık bunun altıncı ve yedinci tasfiye dönemi kârından mahsup
edilmesi mümkün değildir. Zira mahsuba konu edilen geçmiş yıl zararının
(2011 yılı zararı) doğması üzerinden 5 yıl geçmiş ve artık mahsup imkânı
ortadan kalkmıştır.
Aynı husus tasfiye dönemleri içinde oluşan zararların mahsubu açısından da geçerli bulunmaktadır. Buna göre örnekteki kurumun tasfiye öncesi dönemlerden kaynaklanan zararının bulunmadığını ancak birinci tasfiye döneminin zararla kapandığını varsayarsak bu zarar beş yıldan fazla
nakledilmemek şartıyla takip eden tasfiye dönemlerinde oluşan kârlardan
mahsup edilebilecektir. Bu durumda örneğin, (20.06.2012 - 31.12.2012)
tarihleri arasından oluşan birinci tasfiye dönemine ilişkin zarar en son
(01.01.2017 - 31.12.2017) tarihleri arasından oluşan altıncı tasfiye dönemi
kârından mahsup edilebilecektir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin gerekçesinde her
bir tasfiye döneminin bağımsız birer vergilendirme dönemi olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin
sonuçlandığı tarih aynı takvim yılı içinde değilse, tasfiye sürecini tek bir
vergilendirme dönemi olarak kabul etmek mümkün değildir. Böyle olunca
da zarar mahsubunda her bir hesap dönemi ile yine her bir tasfiye dönemini ayrı birer vergilendirme dönemi olarak dikkate almak gerekmektedir.
Dolayısıyla başlangıç ve bitiş tarihleri farklı takvim yıllarına isabet eden
tasfiyelerde tasfiyenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi tek bir
tasfiye dönemi olarak dikkate alıp zarar mahsubunda söz konusu süreyi
“bir yıl” olarak kabul etmek mümkün değildir. Nitekim Vergi İdaresi’nin
görüşü de bu doğrultudadır.
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 03.10.2007 tarih ve 87036 sayılı özelgesinde özetle; “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci
fıkrasında, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin zararların ayrı
ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların
beyannamelerinde yer alan zararların kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebileceğinin hükme bağlandığı, bu itibarla,
Tasfiye Hâlinde (…)’nin 2001 yılına ilişkin zararının sadece 2002, 2003,
2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak beyan edilen kazançtan mahsup
edilebileceği, tasfiyenin 2006 yılından sonra sonuçlanması hâlinde, tasfiye
dönemi sonunda oluşan kârdan mahsup edilmesine imkân bulunmadığı”
belirtilmiştir. (Nazalı, 2012, 85)
3-SON SÖZ
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi ile hüküm altına alındığı üzere, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı
ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların
beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancının tespitinde indirim
konusu yapılabilmektedir. Mükelleflerce bir hesap döneminde oluşan zararın, takip eden 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi
hâlinde mahsup imkânı ortadan kalkmaktadır.
Tasfiyeye giren kurumlarda geçmiş yıl zararlarının mahsubuna ilişkin
Kanun’da özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu kapsamda tasfiye
hâlindeki kurumlar, gerek tasfiyeye girilmesinden önceki dönemlere gerekse tasfiye dönemlerine ilişkin zararlarını takip eden 5 yıl içinde oluşacak kârlardan mahsup edebileceklerdir.
Başlangıç ve bitiş tarihleri farklı takvim yıllarına isabet eden tasfiyelerde tasfiyenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi tek bir tasfiye
dönemi olarak dikkate alıp söz konusu süreyi “bir yıl” olarak kabul etmek
mümkün değildir. Bu gibi durumlarda, normal takvim yılından oluşan her
tasfiye dönemini 1 yıl olarak kabul edip zarar mahsubunda 5 yıllık sürenin
hesabını buna göre yapmak gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Bozkır, Ender (Nisan 2012). “Kurumların Zarar Mahsubu ve Tasfiyenin Zararla Sonuçlanması Durumunda Düzeltme”, Vergi Sorunları.
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Nazalı, Ersin (2012). Vergisel ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Yönüyle
Anonim ve Limited Şirketlerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme ve
Tür Değişimi İşlemleri. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
T.C. Yasalar (21.06.2006). 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu.
Ankara: Resmî Gazete (26205)
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VAKIFLARIN VERGİ MUAFİYETİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR
İbrahim ERCAN*
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (T.C. Yasalar,
8.12.2001) 101’inci maddesinde vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli
mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel
kişiliğe sahip mal toplulukları olarak tanımlanmış, mal varlığının bütünü
veya gerçekleşmemiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya
ekonomik değeri olan hakların vakfedilebileceği belirtilmiştir.
Aynı Kanun’un 102’nci maddesine göre, vakıf, vakıf kurma iradesinin,
resmi senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanarak ve vakıf yerleşim
yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil edilerek tüzel kişilik kazanır.
Vakıfların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na (T.C. Yasalar,
21.6.2006) göre tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti
bulunmamaktadır.
Vakıfların vergi muafiyetine ilişkin düzenleme 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması
Hakkında Kanun’unda (T.C. Yasalar, 7.8.2003) yapılmıştır. Ayrıca, 1 Seri
No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Maliye
Bakanlığı, 3.4.2007) yayımlanarak vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının
şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler
ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.
Bununla birlikte, 1 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması
Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No.lu Genel
Tebliğ (Maliye Bakanlığı, 15.8.2012) ile, 1 Seri No.lu Genel Tebliğde değişiklikler yapılarak söz konusu Tebliğdeki düzenlemelerin üniversitelere,
yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran
devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan
vakıfları da kapsaması sağlanmıştır.
* Vergi Müfettişi
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Bu yazımızda, ilgili Kanun ve Tebliğler kapsamında vakıflara vergi
muafiyeti tanınması, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği
yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar
anlatılmaya çalışılacaktır.
2. VAKIFLARIN VERGİ MUAFİYETİ KAZANMA VE
KAYBETME ŞARTLARI İLE USUL VE ESASLAR
4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi
Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 20’nci maddesinde, gelirlerinin
en az üçte ikisini nevi itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin
bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini
amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınabileceği, söz konusu vakıfların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartların, usul ve esasların Maliye Bakanlığı’nca belirleneceği,
olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel denetimler sonucunda
vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin şartları kaybettikleri tespit edilen vakıfların vergi muafiyetlerinin, muafiyetin sağlanmasındaki yöntemle kaldırılabileceği, hükmüne yer verilmiştir.
Bununla birlikte, 6287 sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 11.4.2012) ile 2547
sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 6.11.1981) 56’ncı
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, değiştirilerek “gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin
faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere
kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar,
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname
ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebileceği hükmüne
yer verilmiştir.
Bu kapsamda, 1 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ ile söz konusu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
2 Seri No.lu Genel Tebliğ yayımlanarak, vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar
açıklanmıştır.
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2.1. Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasının Şartları
4962 sayılı Kanunun 20’nci maddesi uyarınca vergi muafiyeti tanınması talebinde bulunacak vakıfların başvuru tarihi itibariyle aşağıda belirtilen
şartların hepsini bir arada taşıması gerekmektedir.
2.1.1. Faaliyet konusu
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınacak vakfın; sağlık, sosyal
yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma
ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş olması
gerekir. Vakfın faaliyet konusu bu sayılanlardan birisi veya birden fazlası ile ilgili olabilir. Ancak, vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakfın bu
faaliyetlerinin kamuya açık ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki
yapacak düzeyde olması gerekir. Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaçlayan vakıflara vergi muafiyeti tanınması mümkün değildir.
2.1.2. Faaliyet süresi
Vakıfların, vergi muafiyeti talebinde bulunmadan önce kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süre ile faaliyette bulunuyor olması ve bu süre
içindeki faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki sağlamış olmaları gerekmektedir.
2.1.3. Defter tutma
Vergi muafiyeti tanınacak vakıfların bilanço esasına göre defter tutmaları gerekir. Bu vakıfların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (T.C. Yasalar,
10.1.1961) hükümlerine göre birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması
gereken defterleri aynı Kanunda belirtilen süreler içinde tasdik ettirerek
kullanmaları ve muhasebe kayıtlarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olması, vakfa ait iktisadi işletmeler bulunması halinde bunlar için de ayrıca defter tasdik ettirmeleri ve vakfın muhasebe kayıtları ile iktisadi işletmesinin muhasebe kayıtlarını birbiriyle karışmasını
önleyecek şekilde ayrı ayrı izlemeleri gerekmektedir.
2.1.4. Mal varlığı ve yıllık gelir
Vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıfların vergi muafiyeti talebinde
bulundukları tarihte en az 505.000.- YTL (beşyüz beşbin Yeni Türk Lirası)
gelir getirici mal varlığına ve en az 49.000.- YTL (kırkdokuz bin Yeni Türk
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Lirası) yıllık gelire sahip olmaları gerekir. Yıllık gelirin tespitinde; genel ve
özel bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki
gelirler dikkate alınmaz. Bu tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artar ve izleyen
yılda bu miktarlar esas alınır. Bu miktarların hesabında, bin YTL’ye kadar
olan tutarlar dikkate alınmaz.
2.1.5. Gelirin harcanma şekli
Vakıf resmi senedinde, 4962 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi hükmüne
uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık,
sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının yazılı olması ve son bir yılda veya son iki yılın ortalaması bazında bu koşulu
fiilen yerine getirmiş olması ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu
şarta uyulması gerekir. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken
miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, yönetim ve
idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan
miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.
2547 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi kapsamında kurulan vakıfların ise
yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim
kalitesinin yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile
üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması gerekmektedir. Zikredilen alanların haricinde yapılacak harcamalar ile eğitim görevlisi olmayan
personele yapılan ödemeler amaca yönelik harcama sayılmaz. Harcama
şartının yerine getirilmesinde dikkate alınacak yıllık brüt gelir, vakfa yapılan bağışlar ile vakfın iktisadi işletmesinden elde edilen gelirler de dahil vakfın tüm gelirlerini ifade etmektedir.
2.1.6. İlgili kuruluşların görüşünün alınması
Vakıfların vergi muafiyetleri taleplerinin Maliye Bakanlığınca ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, vakfa vergi muafiyeti tanınıp tanınmayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve vakıf resmi senedinde amaç edinilen konulara göre ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların bu konudaki görüşlerini
vergi muafiyeti talebinde bulunan vakfın kurulduğu tarihten itibaren vergi
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muafiyeti talebinde bulunduğu tarihe kadarki faaliyetleri ile Devletin kamu
hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığını kendi denetim elemanlarına (denetim
birimi bulunmayan kuruluşların yetkili organlarınca) yaptıracakları incelemelere dayanarak bildirmeleri ve yazıları ekinde inceleme raporu ve tutanağın bir örneğini de Maliye Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir.
Herhangi bir incelemeye dayanmayan görüşler, ilgili vakfa vergi muafiyeti
tanınmasında göz önünde bulundurulmaz.
2.1.7. Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlarınca yapılacak
inceleme
Yukarıda sayılan şartların yerine getirilmesi halinde, vergi muafiyeti
talebinde bulunan vakfın faaliyet süresine bağlı olarak beş yılı aşmamak ve
bir yıldan az olmamak üzere denetime başlama tarihine tekaddüm eden faaliyet ve çalışmaları Bakanlık tarafından vergi müfettişlerine denetlettirilir.
Bakanlık tarafından yaptırılan denetimde; vakfın faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığı ve bu Genel Tebliğ ile belirlenen diğer şartları taşıyıp taşımadığı tespit edilir. Denetim elemanının ilgili vakfa vergi muafiyeti verilip verilmemesi konusundaki görüşü raporda
açık olarak belirtilir.
2.1.8. Münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan vakıfların durumu
Münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve
desteklenmesi amacıyla kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan
vakıfların yukarıda sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartları da taşımaları halinde bu vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve
Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilecektir.
- Resmi senetlerinde, amaçlarının münhasıran devlet üniversitelerinin
faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi olduğunun açık bir şekilde yazılı olması ve başka amaca yer verilmemiş olması,
- Resmi senetlerinde, yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün amacına yönelik olarak harcanacağının yazılı olması ve son bir yılda veya son iki
yılın ortalaması bazında bu koşulun fiilen yerine getirilmiş olması,
- Maliye Bakanlığınca yaptırılan denetimde bu şartların sağlandığının
tespit edilmiş olması, gerekmektedir.
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2.2. Vergi Muafiyetinden Yararlanmada Usul
2.2.1. Vergi Muafiyetine Başvuru
Bakanlar Kurulunca 4962 sayılı Kanunun 20’nci maddesine göre tanınacak vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar, taleplerini içeren
bir yazı ile Maliye Bakanlığına başvuruda bulunurlar.
Bu vakıflar başvuru yazısının ekinde;
1- Vakıf resmi senedinin 5 örneğini,
2- Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgeleri,
3-Son beş yıl içinde resmi senette yazılı olup amaçlar arasında yer alan
sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve
çevre koruma ile ağaçlandırma konuları ile ilgili olarak gösterilen faaliyetleri içeren faaliyet raporunu; Bakanlığa gönderirler.
Kuruluşlar tarafından olumlu görüş verilirse veya vergi muafiyeti verilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse, vakfın faaliyetleri ve hesapları
Maliye Bakanlığı tarafından denetlettirilir. Denetim sonucu düzenlenen raporun da olumlu olması halinde bu rapor, vakıf resmi senedinin ve başvuru
dilekçesinin birer örneği, Bakanlığın bu konudaki görüşünü içeren bir yazı
ile Bakanlar Kurulundan vergi muafiyeti kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilir.

2.3. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri
2.3.1. Resmi senet değişikliklerinde izin alınması
Vergi muafiyeti tanınan vakıfların yönetimlerince resmi senette değişiklik yapılmasının düşünülmesi halinde, değişiklik gerçekleştirilmeden
önce bu konuda Maliye Bakanlığından izin alınması zorunludur. İzin
alınmaksızın yapılan değişikliğin bu Genel Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine aykırı olması halinde Bakanlıkça tanınan süre içinde resmi
senet vakıf yönetimince eski haline getirilmez ya da değişiklik Bakanlıkça
öngörülen şekilde düzeltilmez ise vakfın vergi muafiyetinin kaldırılmasına
ilişkin hükümler uygulamaya konulur.
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2.3.2. Gönderilecek mali tablolar ve raporlar
Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflarca, dönem
sonunda düzenlenecek bilanço ve gelir gider tablosu ile bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren kesin bütçelerin birer örneği, yıllık faaliyet
raporu ve yeminli mali müşavirce düzenlenmiş tasdik raporu ile birlikte
yılın ilk üç ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Vakfa ait iktisadi işletme bulunması halinde bunlara ait bilanço ve gelir tablolarının da gönderilmesi
zorunludur. Ancak, yıllık faaliyet raporu dışındaki belgelerin 3568 sayılı
Kanun ve ilgili Genel Tebliğ esaslarına uygun olarak yeminli mali müşavire onaylattırılmış olması gerekir. Yeminli mali müşavire onaylattırılmadan
gönderilen belgeler hiç gönderilmemiş sayılır.
2.3.3. Fon oluşturulması
Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıfların, yıllık
gelirlerinin en az üçte ikisini elde edildiği yıl içinde amaçlarına harcamaları esastır. Münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam
ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan vakıflarda 2547 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartların
sağlanması açısından yıllık brüt gelirin en az dörtte üçünün elde edildiği
yıl içinde amaçlara harcanması gerektiği tabiidir. Elde edildiği yıl içinde
amaçlara harcanması gerektiği halde vakıf yönetiminin iradesi dışında harcanamayan gelirler, sonraki yılın tahmini bütçesine konulur ve bu miktardan yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara pay ayrılmadan, tamamı o yıl içinde vakfın amaçlarına harcanır.
Bu durumun geçerli bir nedene dayanmaksızın süreklilik göstermesi (üst
üste iki yıl gibi) vergi muafiyeti şartlarının ihlali anlamına gelir. Ancak,
sözü edilen gelir fazlaları, vakıf resmi senedinde yazılı sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile
ağaçlandırma faaliyetleriyle ilgili amaçların gerçekleştirilmesine yönelik
yatırımlar için üç yıl süre ile bir fon hesabında tutulabilir. Bunun için ilgili
vakıfça, yatırıma ilişkin yönetim kurulu kararıyla yatırım projesinin ana
hatlarını (maliyetini, finansman kaynaklarını, gerçekleştirme süresini vb.)
içeren bir yazı ile Maliye Bakanlığına başvurularak izin alınması gerekir.
Bu suretle finansmanı için fon oluşturulmasına izin alınan yatırımın üç yıllık süre içinde tamamlanamaması halinde, gecikme gerekçeleri Bakanlıkça
uygun görülürse sözü edilen süre iki yıl daha uzatılabilir.
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2.4. Vergi muafiyetinin kaldırılması
Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıfların, Bakanlıkta oluşan dosyalarının incelenmesi veya olağan denetimler ya da yaptırılacak özel denetimler sonucunda;
- Yasal yükümlülüklere uymadıklarının,
- Resmi senetlerinde yazılı sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırmaya yönelik
amaçları dışında faaliyette bulunduklarının,
- Son yıllardaki faaliyetleri dikkate alındığında resmi senette yazılı
amaçlarını gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığının,
- Genel Tebliğ ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediklerinin,
tespiti halinde, tespit edilen hususlar hakkında ilgili vakıftan açıklama
istenir. Vakıf yönetimince Bakanlıkça verilen süre içinde açıklama yapılmaz veya yapılan açıklamalar yeterli görülmezse veya açıklamalar yeterli
görülmekle beraber vakıf Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen benzeri ihlalleri tekrarlarsa, Maliye Bakanlığınca Vakıflar Genel Müdürlüğünün de
görüşü alınarak Bakanlar Kurulundan vakfın vergi muafiyetinin kaldırılması istenir.
Vergi muafiyeti kaldırılan vakıflar, muafiyetin kaldırıldığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe yeniden vergi muafiyeti talebinde bulunamazlar.
Bu sürenin bitiminden sonra vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıflara
bu Genel Tebliğde yazılı şartları taşımaları koşulu ile yeniden vergi muafiyeti tanınabilir.
2.5. Vergisel Avantajlar
Vakıflar tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisi kapsamına girmediklerinden, vergiden muaf vakıf statüsü kazanan vakıfların kurumlar vergisinden muafiyetleri de söz konusu olmamaktadır.
Vergiden muaf vakıf statüsünü kazanan vakıflar halen mevcut düzenlemelere göre,
1- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin 1
ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren teslim ve hizmetleri için katma
değer vergisi istisnasından,
2- 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (k) bendine göre, bu vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra
tahsis olunan malların intikalinde veraset ve intikal vergisi istisnasından,
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3- 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 59’uncu maddesinin (b) bendine
göre, bu vakıflar tarafından iktisap edilecek gayrimenkullerin ve sair ayni
hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile bunlara ait tesislerin ve
bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç
istisnasından,
4- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (m) fıkrasına göre, kiraya verilmemek ve resmi senedinde yazılı amaçlara tahsis
edilmek şartıyla vakfa ait binalar için emlak vergisi muafiyetinden
yararlanmaktadır.
Diğer taraftan, yukarıda sayılan muafiyet ve istisnalar vakfın tüzel kişiliğine yönelik olup vakfa ait iktisadi işletmelerin bu muafiyet ve istisnalardan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
3. SONUÇ
Vakıfların vergi muafiyetine ilişkin düzenleme 4962 sayılı Kanun’unda yapılmış, 1 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında
Genel Tebliğde vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir. 2 Seri No.lu Genel
Tebliğ ile, 1 Seri No.lu Genel Tebliğde değişiklik yapılarak söz konusu
Tebliğdeki düzenlemeler üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve
fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıfları da kapsamıştır.
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VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE
    
Hasan BAK*
1.Giriş
Demokratik ülkelerde, yargı yoluyla hakkını aramak, mağduriyetin
giderilmesinde adli kurumlara başvurmak en önemli araçlardan birisidir.
Herhangi bir vatandaşın toplumsal yaşam içinde uğradığı haksızlık karşısında yargıya, sorunun çözümü doğrultusunda Adliyeye başvurması; bu
sayede bir adalet arayışı içinde olması en doğal hakkıdır. Yargı yoluyla
bu hak arayışı, adaletin gerçekleşmesi isteği, demokrasilerin vazgeçilmez
unsurlarındandır. Şüphesiz bu hakkın adli yargıda kullanılabileceği gibi
idari yargıda da kullanılması hukuk devletinin gereklerindendir. İdari yargı özelinde önemli bir yer tutan vergi yargısı da, mükelleflerle vergi idaresini karşı karşıya getiren birçok davanın görüldüğü mahkemelerdir. Bu
çalışmamızda vergi mükelleflerinin sıkça başvurduğu yöntem olan vergi
davalarında yürütmenin durdurulması konusuna açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
Türk idari yargısında bir işleme karşı iptal davasının açılmış olması
işlemin yürütülmesini durdurmaz. İdari işlemler. Geri alınmadıkça, iptal
edilmedikçe hukuka uygunluk karinesinden yararlanırlar ve temelindeki
kamu gücüyle yürütülmelerinin sürdürürler. Kural, idari işlemlere karşı
Danıştay’da ve idari mahkemelerde idari dava açılmasını, davaya konu
edilen idari işlemin yürütülmesini durduramayacağıdır. Bu kurala, İdari
Yargılama Usulü Kanununun 4001 sayılı kanununla değişik 27’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında istisna getirilmiştir (İYUK, m. 27/3).3’üncü fıkranın ilk cümlesinde yer alan hüküm, İdari Yargı sistemimizin bu konudaki
tek istisnadır. Buna göre; vergi mahkemelerinde, vergi, resim ve harçlar ile
benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemini durdurmaktadır. Bunun için, davanın açılmış
olması yeterlidir; mahkemenin ayrıcı bir karar vermesi gerek yoktur. Başka anlatımla, tahsilât isteminin durması kendiliğinden olmaktadır(Candan,
sy.31-40.Pdf.)
* Vergi Müfettiş Yardımcısı
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Bu duruma ek olarak, açık hükme göre vergi uyuşmazlıklarında dava
edilen kısım ve bunların zam ve cezalarına ilişkin tüm işlemlerin yürütmesi
kendiliğinden durdurur. Ayrıca bir talepte bulunulması ve mahkemenin bu
yönde bir karar vermesine gerek yoktur. Bu durum yürütmenin durdurulmasının talebe bağlı olduğu kuralının istisnasını oluşturmaktadır.
2.Yürütmenin Durdurulmasının Şartları
Kanunda sayılan belli şartların mevcut olması durumunda kanun koyucu yürütmenin durdurulmasını talep etme imkânını tanımıştır. Buna göre;
• Telafisi güç ve imkânsız zarar doğması ve idari işlemin açıkça hukuka
aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.
• Yürütmenin durdurulması kararı istem üzerine verilir. Yönetsel yargı
yerleri kendiliğinden yürütmenin durdurulması kararını veremezler.
• Yürütmenin durdurulması ya dava dilekçesi ile birlikte veya dava açıldıktan sonra istemde bulunarak verilir.
• Yürütmenin durdurulması kararı verilen dosyalar öncelikle incelenir.
• Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir. Ancak
durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir.
• Yürütmenin durdurulmasında özel tebligat yöntemi uygulanabilir.
Tebligat süreleri kısaltılabilir, tebliğ memur eliyle yapılabilir.
3. Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması Kuralının İstisnaları
Vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması tarh edilen vergi,
resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Bu tür
davalarda ayrıca yükümlülerin yürütmenin durdurulmasını istemelerine
gerek yoktur. Genel kural bu olmakla birlikte vergi davaları ile ilgili yürütmenin durdurulması talep edilmesine gerek bulunulmaması kuralının bazı
istisnaları vardır;
• İşlemden kaldırılan vergi davası dosyaları için dava açılmakla daha
önce durmuş olan tahsil işlemine yeniden devam edilir. Eğer işlemden kaldırılmış olan dosya için yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ise bu
karar da kendiliğinden hükümsüz kalır.
• İşlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulmasının tahsil işlemi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Tahsil işlemine devam edilir. Bu
gibi durumlarda tahsil işlemlerinden dolayı açılan davalar tahsil işlemini
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durdurmaz. Tahsil işleminin durdurulabilmesi için yükümlünün vergi mahkemesinden yürütmenin durdurulması kararı alması gerekir.
• İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine salınan mali yükümlülüklerle ilgili tahsil işlemlerinden dolayı açılan davalar tahsil işlemini durdurmaz. Ödemenin durması için mahkemeden ayrıca yürütmeyi durdurma
kararı talep edilmelidir
• Ödeme emirlerine karşı açılan davalarda da, yürütmeyi durdurma kararı alınmadıkça tahsil işlemi devam eder.
• Vergi ve benzeri mali yükümlülüklere karşı vergi mahkemelerinde
açılan dava nedeniyle tahsilât işlemlerinin durması, temyiz aşamasını kapsamaz. Temyiz aşamasında da tahsilâtın durması için üst yargı merciinin,
ilk derece mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerekir.( GİB Rehberler,Mayıs 2009)
Bu durumda dava açılmak suretiyle yürütmesi duran veya mahkemece
yürütülmesi durdurulan dava konusu işlemlerden kaynaklı vergi ve cezalar
dava sonuçlanana kadar tahsil edilmeyecektir.
3.1 Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılmış Olması
İdari Yargılama Usul Kanunu 26.Md/3.fıkradaki, “… 3. Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine
kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin durdurulması
kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde, davanın açılmamış sayılmasına karar
verilir.” şeklindeki hüküm gereği işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın
yeniden işleme konulması dolayısıyla açılan davalar, tahsil işlemini durdurmayacağından dolayı bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir. Yürütmenin durdurulması için bunun talep edilmesi ve mahkemenin
bu yönde karar vermesi gereklidir.
3.2 İhtirazi Kayıt ile Yapılan Beyan ve Tarh Edilecek Vergilere
Karşı Dava Açılması
İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden salınan mali yükümlülükler ile ilgili tahsil işlemlerinden dolayı açılan davalar yürütmeyi durdurmaz. (İYUK md. 27/3) Bu davalar için de ayrıca yürütmenin durdurulması
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talebi gereklidir(Kıvan,2007.)
Mükellefin ihtirazi kayıt ile verdiği beyannameye dayanılarak yapılan
tarhiyat işlemlerine karşı dava açması durumunda, vergi yargısının kuralı
olan dava açılmanın kendiliğinden yürütmeyi durdurması gerçekleşmez.
Yapılan tarhiyat ve buna dayanılarak yapılan işlemlerin durması için yürütmenin durdurulması şartlarının varlığı, davacının bu yöndeki istemi ve de
mahkemenin kararı gerekmektedir.(Özbalcı , s. 422, 2004,)
3.3. Tahsilât İşlemlerin Doğan Davalar
Tahsilât işlemleri nedeniyle açılan vergi davalarında yürütme kendiliğinden durması söz konusu olmaz. Bu tür davalara örnek verecek
olursak; ödeme emirlerine karşı açılan davalar, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuka karşı açılan davalar ve haciz işlemine karşı açılan davalardır.
3.4.VUK m. 267 Uyarınca Açılan Davalar
Vergi Usul Kanununun 267. Maddesinde açıklandığı üzere taktir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.
Mükellefin istemi üzerine takdir komisyonunca tespit edilen emsal bedele
karşı dava açılması, belirlenen emsal bedel uyarınca hesaplanan verginin
tahsilini durdurmaz. Anılan madde açık düzenlemesi bunu getirmektedir.
4. Yürütmenin Durdurulması Talebine Karşı Verilen Kararlara
İtiraz
Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay
dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge
idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından
verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en
yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi
mahkemeye, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir
defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır.
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
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5. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları ve Değerlendirme
Doğruyu ve haklıyı bulma gereği güden yargılamanın akışının yanında,
idarenin üstün gücüyle donatılmış idari işlemin yasallık karinesi, o işlemin
uygulanması ve o işleme uyulması zorunluluğu yönetimle ilgili kişiyi karşı
karşıya getirecektir(Apalak,sy.31,1998).Yürütmenin durdurulması kararları hem şahıslar hem de kurumların haklarının korunması açısından ve
kamu düzeninin sağlanması açısından da pek çok etkiye sahiptir. Yürütmenin durdurulması kararının sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz;
1. Kararın yerine getirilmesi; vergi davaları açısından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ise vergi tahsil işlemlerine başlanmaz veya başlanılmış ise devam edilmez.
2. Yürütmenin durdurulması kararı tahsil zamanaşımını keser.
3. Yürütmenin durdurulmasına karar verildikten sonra, mahkeme nihai
kararında idari işlemin hukuka uygunluğuna karar vererek davayı reddederse, idarenin kamu alacağına zamanında kavuşmaması nedeniyle uğradığı maddi kayıp için gecikme alınır.
Yürütmenin durdurulması kararları geriye yürür ve idare bu kararlara
uymakla yükümlüdür.
İdari Yargılama Usulü Kanuna göre; yürütmenin durdurulması kararını
ilgili idare 30 gün içinde yerine getirmekle mükelleftir.
Yargı sistemimizde görüldüğü üzere yürütmenin durdurulması kararının birçok sonucu ortaya çıkmaktadır. İyi kullanılan bir yürütmenin durdurulması kurumu hem idare hem de mükellef için önemli faydalar sağlar.
İdarenin denetimini yaparak Anayasada öngörülen Hukuk Devleti ilkesinin hayata geçmesini sağlar. Mükellef içinde hukuk güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.
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6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ
DEFTER KAYITLARI VE FİNASAL RAPORLAMA
Şenol ÇETİN*
I. GİRİŞ
Bilindiği gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarih ve
27814 No.lu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yürürlük tarihinden
hemen önce 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
6335 sayılı Kanun ile büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır.
6335 sayılı Kanun ile sermaye şirketlerinin bağımsız denetimi, ticari
defterler ve finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerde otorite ve düzenlemeler, 660 sayılı KHK ile oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna bırakılmıştır. Diğer taraftan Kanun bağımsız
denetime tabi tutulacak sermaye şirketlerinin belirlenmesini de Bakanlar
Kurulu’na bırakmaktadır.
Bakanlar Kurulu, 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile denetime tabi tutulacak şirketleri belirlemiştir.
Karara göre;
• Aktif toplamı 150.000.000,-TL,
• Yıllık net satışları 200.000.000,-TL,
• Çalışan sayısı 500 kişi,
Üzerindeki şirket veya şirketler toplulukları bağımsız denetime tabi tutulmuşlardır.
Belirtilen sınırlar şirketin tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınacaktır. Bağımsız denetime tabi olacak şirketin
belirlenmesinde 2011 ve 2012 yılları finansal tabloları ve çalışan sayıları
dikkate alınacak olup her iki yılda da yukarıda belirtilen sınırlardan en az
ikisinin taşınıyor olması gerekmektedir.
Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ekinde yukarıda belirtilen genel hadler
dışında (I) ve (II) sayılı listeler yayımlanmış olup (I) sayılı listede yer alan
şirketler herhangi bir sınırlama gözetilmeksizin bağımsız denetime tabi tu* SMMM
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tulacak; (II) sayılı listede belirlenmiş şirketler ise genel hadler düşürülerek
bağımsız denetim kapsamına alınmıştır.
II. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI VE FİNANSAL
RAPORLAMA
6102 sayılı Kanuna dayanarak oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Kanun ile kendisine tanınan yetkilerin kullanılması sonucunda kurumun Web sitesinde yapılan duyuruda;
Bakanlar Kurulunca belirlenecek denetime tabi şirketlerin, ticari defterlerini 6102 sayılı Kanunun 64 ve 68. maddelerine göre tutacakları; bağımsız
denetime tabi bulunmayan şirketlerin ise ticari defterlerini süregeldiği şekilde VUK hükümlerine göre tutulacağı duyurulmuştur. Bu duyuru, BKK
kararı öncesinde duyurulmuş olmasına karşın henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.
Duyuruya göre bağımsız denetime tabi bulunmayan şirketler ticari defterlerini eskiden olduğu gibi VUK hükümlerine göre tutmaya devam edecekler ve aşağıda belirttiğimiz çifte kayıt veya dönem sonu düzeltme kaydı
sorunları ile karşılaşmayacaklardır.
6335 sayılı Kanun ile 64. maddenin beşinci fıkrası değiştirilmiş ve 6102
sayılı TTK’ya tabi tacirlerin, ticari defterlerini VUK defter tutma ve kayıt
nizamına ilişkin hükümlerine göre tutmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı fıkranın devamında ise 6102 sayılı Kanunda yer alan; defter
tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar,
hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri, VUK’un ve diğer vergi
kanunlarının uygulamasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.
6102 sayılı Kanunun birinci kitabının beşinci kısmı ticari defterlere
ayrılmıştır. (M.64-88) 64. madde gereğince ticari defterlere ilişkin olarak
yayımlanması gereken Tebliğ 19.12.2012 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.
6102 sayılı Kanunun; 75. maddesindeki karşılıklar, 78. maddedeki varlık ve borçların değerleme ölçüleri, VUK ve diğer vergi kanunlarındaki
düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir. SPK’ya tabi şirketlerin TFRS
uygulamalarında açılış ve kapanış kayıtlarının uyumluluğundan söz edilmemektedir. Süregelen uygulamalarda VUK’a göre oluşturulan kayıtlar
sadece raporlama amacıyla dış ortamda düzeltilmekte ve TFRS’ye uygun
finansal tablolar oluşturulmakta idi. SPK düzenlemelerinde finansal rapor260
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ların muhasebe kayıtlarına dayandırılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ancak 6102 sayılı Kanunun “Genel Değerleme İlkeleri” başlıklı 78. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, bir önceki kapanış bilançosundaki
değerlerin, açılış bilançosundaki değerler ile aynı olması gerektiği şeklindeki hükümden, açılış kaydının TFRS’ye göre oluşturulmuş bilançoya
uygun şekilde olması gerektiği anlaşılmaktadır. VUK ve TFRS düzenlemelerinde aktifleştirme ve ölçümlemeye (değerlemeye) ilişkin farklılıklar
oldukça fazladır. Bu farklılıkların aynı defter kayıtları üzerinde takip edilmesi; hem vergi matrahının tespitine ilişkin raporların, hem de TFRS’ye
ilişkin raporların aynı defter kayıtlarına dayandırılarak oluşturulması; aynı
işlem için farklı iki kaydın yapılmasına veya VUK’a ilişkin kayıtların ardından dönem sonlarında TFRS’ye ilişkin düzeltme kayıtlarının yapılması
ve ardından açılış kaydının buna göre oluşturulması ile mümkün olabilecektir.
Diğer taraftan yasal düzenleme böyle anlaşılmakla birlikte doktrinde
bağımsız denetime tabi şirketlerin muhasebe kayıtlarının VUK ve diğer vergisel düzenlemelere göre oluşturulacağı; TFRS’nin sadece finansal raporlamada
farklılık göstereceği, farklılıkların dış ortamdaki hesaplama ve tablolarla, muhasebe kaydı yapılmaksızın giderilmesi gerektiği görüşündedir.
Yukarıda belirttiklerimizi bir örnek üzerinde anlatmak soyut hukuk kuralının anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Bağımsız denetime tabi işletmenin dönem içinde örneğin 01.07.2013
tarihinde 1.000.000.-TL tutarındaki bir makineyi kredili olarak satın aldığını, bu makinenin faydalı ömrünün sonunda da söküm maliyetinin bulunduğunu varsayalım. Bu makinenin ilk muhasebeleştirilmesinde VUK ve
TFRS uyumsuzluğu ne şekilde giderilecektir?
Aktifleştirmeye ilişkin farklar aşağıda olduğu gibidir.
Maliyet Nev’i
Alış Tutarı
Yerinin Hazırlanması,Montaj Masrafları
Deneme Üretimine İlişkin Giderler
Tahmini Söküm Maliyeti
Hesaplanan Finansman Maliyeti
Aktifleştirme Maliyeti

VUK
Açısından
1.000.000.-TL
100.000.-TL
10.000.-TL
----112.500.-TL
1.222.500.-TL

TTK/TFRS
Açısından
1.000.000.-TL
100.000.-TL
10.000.-TL
100.000.-TL
----1.210.000.-TL
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Yukarıda belirtilen makinenin muhasebe kayıtları TTK 64/5’e göre aşağıda belirtildiği gibi yapılabilir veyahut da sadece VUK kayıtları yapılarak
dönem sonunda TFRS’ye uygun düzeltme yapılabilir. (KDV ihmal edilmiştir.)
				 01.07.2013 				
253 Makine ve Teç. (VUK + TFRS) 1.110.000.-TL
253 Makine ve Teç. (TFRS)		
100.000.-TL
		
329 Diğer Tic. Borçlar (VUK + TFRS) 1.110.000.-TL
		
…..Söküm Maliyeti Karşılıkları (TFRS) 100.000.-TL
…………. No.lu fatura ile makine alışı.
				31.12.2013 				
253 Makine ve Teç. (VUK)		
112.500.-TL
		
400 Banka Kredileri (VUK)		
112.500.-TL
………….No.lu kredi sözleşmesi mucibi faiz tahakkuku.
				31.12.2013 				
780 Finansman Giderleri (TFRS)
112.500.-TL
		
400 Banka Kredileri (TFRS)		
112.500.-TL
………….No.lu kredi sözleşmesi mucibi faiz tahakkuku.
				 ./. 					
Örnekten de görüleceği üzere VUK ve TFRS’deki muhasebeleştirme
ve değerlemedeki anlayış farkı aynı işlem için farklı muhasebe kayıtlarının
oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.
Örneğimizdeki makinenin finansal durum (bilanço) ve finansal performans (gelir) tablolarındaki görüntüsü aşağıdaki şekilde olmalıdır. (Amortisman giderinde de farklılık olmasına karşın bu durum örneğimizde ihmal
edilmiştir.)

262

OCAK - ŞUBAT 2013

MALİ

31.12.2013 Tarihli Bilanço (VUK)
Aktif

ÇÖZÜM

31.12.2013 Tarihli Bilanço (TTK/TFRS)

Pasif Aktif

Pasif

Dönen
Varlıklar

XXX Kısa Vad.
Yab. Kay.

XXX Dönen
Varlıklar

XXX Kısa Vad.
Yab. Kay.

XXX

Duran
Varlıklar

XXX Uzun Vad.
Yab. Kay.

XXX Duran
Varlıklar

XXX Uzun Vad.
Yab. Kay.

XXX

Makine
Teçhizat

1.222.500

Makine
Teçhizat
Öz Kay.

1.210.000 Söküm Maliyeti Karşılıkları
Öz Kay.

XXX

01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası
Gelir Tablosu (VUK)

100.000

XXX

01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası
Gelir Tablosu (TTK/TFRS)

Net Satışlar

XXX Net Satışlar

XXX

Satışların Maliyeti

XXX Satışların Maliyeti

XXX

Faaliyet Karı/Zararı

XXX Faaliyet Karı/Zararı

Finansman Giderleri
Dönem Karı/Zararı

0 Finansman Giderleri
XXX Dönem Karı/Zararı

XXX
112.500
XXX

6102 sayılı Kanunun 64/5 ve 78/1-a maddesindeki ifadelerden aynı işlem için farklı muhasebe kayıtlarının oluşturulması, raporlamanın ise bu
kayıtlara dayandırılarak ihtiyaç sahiplerine göre oluşturulması gerektiği
sonucu çıkmaktadır. Bu durumda oluşturulacak muhasebe kayıtlarında hesap kalemlerinin yanına, bu kalemlere ilişkin özel kodlarının da yazılması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böylece raporlamada oluşturulacak filtreleme ile her iki duruma uygun rapor elde edilmiş olacaktır.VUK açısından
kebir defteri tasdike tabi bulunmayan bir defter olduğundan sadece VUK
açısından oluşturulan muhasebe kayıtlarının tasdiksiz ayrı bir deftere yazdırılması; TTK açısından tasdik edilen kebir defterine ise TTK için tasdik edilmiş muhasebe kayıtlarının yazdırılması, aynı yevmiye defterinde
oluşturulmuş farklı kayıtların ayrı defterlerde gösterilmesini sağlayacak bu
da raporlamayı ve denetimi kolaylaştırarak TFRS’ye ait finansal tabloların
dayanağını oluşturacaktır.
Diğer taraftan 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmış olup anılan Tebliğ’in
yevmiye defterinde kayda geçirilmesi gereken işlemler ile ilgili 6. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde; her muhasebe kaydının dayandırıldığı belgenin türü ile varsa tarihleri ve sayılarının yevmiye maddesinde yer
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alması zorunluluğu ayrıca belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre muhasebe
kayıtlarının dayanağı olan belgenin türü; fatura, ücret bordrosu, dekont,
karar, müstahsil makbuzu vs. belirtilecek bu belgelerde tarih ve sayının yer
alması halinde belge tarihi ve sayısı yevmiye maddesinde gösterilecektir.
Şu an için TTK’ya göre defter tutma sadece bağımsız denetime tabi
şirketler için hüküm ifade ettiğine göre bu Tebliğden de bağımsız denetime
tabi şirketlerin TFRS’ye ilişkin muhasebeleştirme ve ölçümleme kayıtlarının yasal defterlere geçirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Bağımsız denetime tabi şirketlerin tam set TMS/TFRS’yimi? Yoksa
KOBİ-TFRS’yi mi kullanacakları çoğunlukla yanlış yorumlanmaktadır.
KOBİ-TFRS’de KOBİ’nin küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kavramının kısaltmasının olması bu standardın KOBİ’ler tarafından kullanılacağı şeklinde anlaşılmaktadır.Oysa ki standardı uygulayabilecek şirketler
KOBİ’lerin ölçülerini belirleyen yönetmelikteki ölçütler değildir.
KOBİ-TFRS’nin birinci bölümünde KOBİ; “kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo
yayımlayan işletmeler” olarak tanımlanmış;işletme yönetiminde yer almayan pay sahipleri, mevcut veya potansiyel borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluşları, dış kullanıcılara örnek olarak verilmiştir.
Standartta kamuya hesap verme yükümlülüğü; borçlanma ve öz kaynağa dayalı finansal araçların açık bir piyasada işlem görmesi veya esas faaliyet konularından birinin, varlıkların güvenilir bir kişi sıfatıyla geniş bir
kitle adına muhafaza etmekte olan bir şirket olması gerektiği belirtilmiştir.
Ana ortaklığı tam set TMS/TFRS kullanan konsolide bir grubun parçası
olan bir bağlı ortaklık, kamuya hesap verme yükümlülüğünün bulunmaması koşuluyla, kendi finansal tablolarında KOBİ-TFRS’yi uygulayabilir.
Böyle bir durumda bu bağlı işletme KOBİ-TFRS standardını tüm hükümleriyle uygulamak zorundadır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere KOBİ-TFRS’nin uygulamasında, 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2012/3834 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te BKK ile belirlenen
KOBİ ölçütleri değil, kamuya hesap verme yükümlülüğü ve genel amaçlı
finansal tablo düzenleme şartlarının göz önünde bulundurulacağı anlaşılmaktadır. Ancak KOBİ-TFRS Standardını kullanma imkanı olduğu halde
tam set TMS/TFRS kullanmak arzusunda olan şirketlerin tam set TMS/
TFRS’ye göre muhasebeleştirme ve raporlama yapabilecekleri tabiidir.
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KOBİ-TFRS standardı 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazete
‘de yayımlanmış ve halen yürüklükte olan bir standarttır.6102 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasında “Türkiye Muhasebe Standartları
(TMS/TFRS ve yorumları ile KOBİ/TFRS) ve kavramsal çerçevede belirlenen ilkeler bu Kanunun finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin hükümleri ile ilgili diğer hükümlerine de uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
Yasal düzenleme bu şekilde olmakla birlikte KGK’ya ait Web sitesinin standartlar bölümünde KOBİ-TFRS yer almamaktadır. Konuya ilişkin
olarak KGK uzmanlarından alınan bilgide KOBİ-TFRS’nin uygulanmayacağı; denetime tabi olan şirketlerin TTK’ya göre yapacakları muhasebeleştirme ve finansal raporlamada tam set TMS/TFRS’lere uymaları gerektiği
belirtilmiştir.
III. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ticari defterlere ilişkin hükümlerine
sadece bağımsız denetime tabi bulunan şirketler uymak zorunda olup bağımsız denetime tabi bulunmayan şirketler ticari defterlerinisüre geldiği
şekilde tutmaya devam edeceklerdir.
Bağımsız denetime tabi şirketler ise ticari defter kayıtlarının oluşturulmasında VUK hükümlerine uymak zorundadırlar. Ancak bu zorunluluk
6102 sayılı Kanun hükümlerine uyulmayacağı anlamına gelmemektedir.
Bağımsız denetime tabi tutulan şirketler tutacakları defter kayıtlarına dayanarak vergi matrahının tespitine imkan sağlayacak bir kayıt sistemi oluşturmaları gerekmektedir. Bu durumda yukarıda belirttiğimiz aynı işleme
farklı muhasebe kayıtlarının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bağımsız
denetime tabi şirketler, ticari defterlerini bilgisayar programları vasıtası ile
tutmak zorunda olduklarından, bilgisayar programlarında gerekli düzenlemeleri yaptırmaları gerekmektedir.
Bağımsız denetime tabi şirketlerden, KOBİ-TFRS’de belirtilen şartlara
uyanların, bu standarda göre muhasebeleştirme ve finansal raporlama yapıp
yapamayacakları konusu ise belirsizdir. Belirsizliğin sebebi TMSK tarafından SPK’ya dayanarak Resmi Gazete’de yayımlanan KOBİ-TFRS’nin,
daha önce yayımlanmış diğer standartları Türkiye Muhasebe Standartları
Kurumundan olduğu gibi devralan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından Web sitesine henüz konulmamış olmasından ileri gerilmektedir. KOBİ-TFRS’nin uygulanıp uygulanmayacağı koOCAK - ŞUBAT 2013
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nusu uluslararası düzeyde de belirsizliğini korumaktadır. Kişisel görüşüme
göre KOBİ-TFRS’de belirtilen şartları taşıyan şirketlerin bu standardı kullanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Resmi Gazete’de yayımlanmış
ve yürürlükte bulunan bir standardın internet Web sitesinde yayımlanmamış olması hukuki açıdan durumu değiştirmemektedir.
KAYNAKÇA
Bakanlar Kurulu Kararı (23.01.2013) 2012/4213 Sayılı Karar. Ankara: Resmi Gazete (28537 sayılı)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı (19.12.2012) Ticari
Defterlere İlişkin Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete (28502 sayılı)
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Duyurusu
26.02.2013 tarihinde http://www.kgk.gov.tr/content_detail-261-595-turkiye-muhasebe-standartlarinin-uygulama-kapsaminin-belirlenmesine-iliski
n-duyuru.html adresinden erişildi.
T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı)
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (01.11.2010) KOBİ’ler İçin
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkında Tebliğ Sıra
No:208 Ankara: Resmi Gazete (27746 sayılı)
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‘KGK GERÇEĞİ’ YA DA ‘GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK’
Yahya ARIKAN*
Ağır iş yükü altındaki meslektaşımız, büyük sorumluluk gerektiren bir
konjonktürde “hayatta kalma mücadelesi” verirken, özellikle KGK’nın
yaklaşımlarıyla gelecek endişesini daha yoğun yaşıyor.
Bir yandan “haksız rekabetle” boğuşan, öte yandan “kurumsal yapılarını kurma” çabası içindeki meslektaş özellikle “Bağımsız Denetim”
konusunda kendisine yapılan büyük haksızlığa kızgın. Kısa vadede tek somut çare ise mesleki mücadele ve dayanışmayı artırmak.
Bugün; ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün defterlerini tutan, finansal tablolarını hazırlayan, yanı sıra muhasebe ile ilgili konularda inceleme,
tahlil, denetim, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapan meslektaşlarımız, “ağır iş yükü altında” ve başka iş kollarında örneği az bulunur “büyük sorumluluk gerektiren” bir zeminde “hayatta kalma mücadelesi”
veriyor.
Bir yandan “haksız rekabetle” boğuşan, öte yandan “kurumsal yapılarını kurma” çabası içindeki meslektaşımız, görüyoruz ki yeni sorunlarla
da karşı karşıya.
Özellikle mesleğimiz üzerinde nispi temsilden sonra oynanan büyük
bir oyun var bu oyunun da adı: Bağımsız Denetim.
KGK GERÇEĞİ
Herkesin bildiği gibi, çoğulculuk ve şeffaflıktan uzak, katılımcı olmayan bir süreçte, adeta emrivaki ile kurulan bir kurum var ortada: Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Kurumun, mesleğimizi, örgütümüzü ve kazanılmış haklarımızı hiçe sayan uygulamaları
ile karşı karşıyayız.
KGK yayınladığı “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” ile Türkiye ekonomisinin geleceğini de zora sokan bir kurum. Saydamlık, katılımcılık,
adalet ilkelerinden uzak bir kurum. Demokratik yelpazenin her kesiminden bütün meslek mensuplarımızı, tartışmasız bir şekilde mağdur eden bir
kurum.
* İSMMMO Başkanı
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Anımsanırsa bir süredir bu kurumun uygulamalarını, özellikle açıkladığı Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ni, protesto ederek, kabullenmeyeceğimizi belirtmiştik.
Gerek çatı örgütümüz TÜRMOB gerekse de İSMMMO olarak; hem
gazete ilanları, hem basın açıklamaları, hem de televizyon programıyla,
sıkıntılarımızı herkese duyurduk. Sosyal medyayı da kullanan binlerce
meslektaşımızla üzerimize düşen her şey yapıldı.
Sayın Başbakan’a, Sayın Cumhurbaşkanı’na da seslenildi ancak görüldü ki, ülkemizin ve mesleğimizin geleceği için bu sese kulak verilmiyor.
Çok şey istenmemişti. Hak mağduriyeti yaratan “Bağımsız Denetim
Yönetmeliği”nin iptali yanı sıra da yeni bir yönetmelik ihtiyacı vurgulanarak talepler ortaya konmuştu. Bu yönetmelikte; “denetim yetkisi”nin,
çatı örgütümüz TÜRMOB tarafından ruhsatlandırılmış tüm meslek
mensupları için geçerli olması istendi. Yani, gençlerin önü kesilmesin
denildi.
Mesleki eğitim, ücretlendirme, denetim ve disiplin gibi TÜRMOB’un
kuruluş yasasında yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına müdahale
edilmemesi ve gerektiğinde “Birliğimizle işbirliği” yapılması istendi.
EĞİTİMLER YOK SAYILDI
Anımsanırsa İSMMMO ve TÜRMOB, ülke genelinde; 45 bin meslektaşımızın, yüzlerce saati aşarak, gece gündüz, kar-kış, hafta sonu demeden
katıldığı başarıyla gerçekleşen, bütünüyle ücretsiz “Bağımsız Denetim
Eğitimleri”ni gerçekleştirmişti.
Üzülerek görüyoruz ki bugün KGK, maliyeti milyonlarla ifade edilebilecek ikinci bir eğitimi dayatmak istiyor.
Meslektaşlarımızın ve ülkemizin kaynakları bu kadar kolay heba edilmemeli.
İşte tüm bu olumsuz manzaradan çıkarımla İSMMMO önemli bir adım
attı ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile ilgili olarak, yukarıda anılan
maddeler hakkında Danıştay’a dava açıldı. Şimdi yargının bu sürece dur
demesi isteniyor.
“KAYITLI, ŞEFFAF, DENETLENEBİLİR TÜRKİYE”
Bağımsız Denetim’le ilgili bütün bu taleplerimizin arkasında, aslında
çok temel bir neden var;
10
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O da “kayıtlı, şeffaf, denetlenebilir” bir Türkiye idealidir. Çünkü biliyoruz ki, kayıt dışı ekonomi; “Yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvettir, Haksız
rekabet ve haksız kazançtır, Borçlanmak ve dışa bağımlılıktır, Yüksek faiz
ve enflasyondur, İşsizlik ve yoksulluktur, Eğitim ve sağlıkta fırsat eşitsizliğidir, Adaletsiz gelir dağılımıdır” yani; kayıt dışı ekonomi ile mücadele
esastır ve vazgeçilemez.
Ve doğaldır ki “kayıt dışı ekonomi ile mücadelede” en önemli nokta
“Bağımsız Denetim”dir.
Kimse ekonominin gelişiminde, kayıt dışı ekonominin önlenmesinde;
meslek camiamızın özverili büyük gücüne zorunlu ihtiyacı olduğunu unutmamalı. Meslek camiamız bu özveriye hazır, yeter ki oyun oynamasınlar,
yeter ki işbirliği yapılsın.
MESLEKTAŞ GELECEK ENDİŞESİNDE
1 Mart’ta Taksim’de neden siyaha bürünüldüğünü herkes çok iyi anlamalı. Çünkü mesleğimizin ve meslektaşımızın geleceğinden herkes endişeli. Çoğu meslektaşımız ekmeğimize göz dikenler olduğuna inanıyor.
Meslektaşımda bir burukluk hali ve kızgınlık var.
Çünkü; Türkiye genelinde aileleri, çalışma arkadaşlarıyla, sayıları 500
bine ulaşan muhasebe meslek camiasının onurlu çalışanları bu mücadeleyi verirken, sadece ve sadece“Angaryaların bitmesi”ni,“Vesayete son
verilmesi”ni, “Oldu-bittilerin yaşanmaması”nı istedi.
Oysa muhasebe meslek camiasının çözülmesini beklediği sorunlar ve
talepler dünden bugüne bütün ağırlığıyla ortada. Uzun bir süredir yüksek
sesle aynen şu cümlelerle sorunlar ve talepler hep ifade edildi:
• Mesleki angaryaları kaldırın.
• Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük cezası almayın.
• Beyanname verme süreleri yeniden düzenleyin;
- Geçici vergi beyannamesi ayın 14’ünden 20’sine,
- KDV beyannamesi ayın 24’ünden 29’una,
- Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ayın 25’inden 		
29’una çekin.
- Son dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılın,
- KDV ve Muhtasar beyannamesini birleştirin.
• Serbest meslek uygulamasında Gelir KDV çelişkisini düzeltin.
• Ücret tarifesinin yayınlanmasını meslek örgütüne bırakın.
OCAK - ŞUBAT 2013
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• Bağımsız denetim yönetmeliğini taleplerimiz doğrultusunda değiştirin.
• Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harç bedellerini kaldırılın.
Ülkemizde Eğitim ve diğer konularda gerçekleştirilen aflar gibi Sınav
mağdurlarına ek sınav hakkı verin.
• Başta 5’e / 4 olmak üzere anti demokratik maddeleri değiştirin, çağdaş
bir meslek yasasını yürürlüğe koyun.
• Bakanlık vesayetine son verin.
Gördük ki, bu çağrılarımıza da duyarsız kalındı.
Ve anlaşılıyor ki, bugün sorunların üstesinden gelebilmemiz için geriye
tek çare kaldı. O da omuz omuza verilecek bir mücadele ve dayanışmadır.
Gelin tek yürek olalım ve geleceğimize sahip çıkalım.

12

OCAK - ŞUBAT 2013

MALİ

ÇÖZÜM

ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR
Erol GÜNER*
I. GİRİŞ:
4857 sayılı İş Kanunu, çalışma yaşamımızda yeni çalışma biçimlerini
içermektedir. Bunlardan biri de geçici iş ilişkisidir. Uygulamada özellikle bazı kamu kuruluşlarında belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiler
“daimi” veya “kadrolu” işçi, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ise
“geçici işçi” olarak adlandırılmaktadır. Hatta Yargıtay kararlarında da “daimi” işçi deyimi ile belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışanların kastedildiği
belirtilmekte ve “geçici”(muvakkat) işçi deyimi “mevsimlik” (belirli süreli
iş sözleşmesiyle çalışan) işçi kavramı ile aynı anlamda kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun öngördüğü “geçici iş ilişkisi” bundan çok farklı, literatürde “ödünç iş ilişkisi” ile ifade edilen deyimin karşılığı olarak kullanılmıştır. Bunun da anlamı, bir işverenin kendisine iş sözleşmesiyle bağlı olan işçisinin iş görme edimini onun da rızasını
almak koşuluyla belirli ve geçici bir süre için diğer bir işverenin emrine
vermesidir. Çalışma yaşamının ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı ve Ülkemizde yaygınlaşan bu ilişki çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Örneğin, işverenin vasıflı bir işçisinin işgücünden geçici bir süre için yaralanma ihtiyacı
duymaması, buna karşılık başka bir işverenin bu işçiyi geçici bir süre için
çalıştırmak istemesi mümkündür. Bunun gibi, bir holdingde kendine güven
duyulan bir şirket yöneticisi/işçisi, holding içindeki diğer bir şirketin kuruluş aşamasında veya karşılaştığı güçlüklerin giderilmesinde geçici bir süre
görevlendirilebilir. Aynı şekilde, bir işveren içinde bulunduğu ekonomik
güçlüklere karşın işten çıkarmak istemediği değerli bir işçisini geçici bir
süre diğer bir işverene vererek hem kendisinin yükünü hafifletmek hem de
işçisinin işsiz kalmasını engellemek isteyebilir.
Uygulamada yaygınlaşmaya başlayan geçici(ödünç) iş ilişkilerini bir
düzene bağlamak ve özellikle işçinin haklarını müteselsil(birlikte) sorumluluk ilkesine göre garanti altına almak amacıyla, kanun koyucunun 4857
sayılı İş Kanunu’nda özel bir hükümle bu ihtiyacı karşılamaya çalıştığını
görüyoruz.
* Baş İş Müfettişi İş Teftiş Ankara Grup Başkanı
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Makalemizde geçici ( ödünç ) iş ilişkisinin usul ve esaslarını yasal hükümler incelemeye ve irdelemeye çalışacağım. Bu bağlamda da geçici iş
ilişkisindeki süre sınırlamasında önemli gördüğüm bir konuya dikkat çekmeye çalışacağım.
II. YASAL DÜZENLEME:
A- 4857 SAYILI İŞ YASASI BAKIMINDAN:
Geçici iş ilişkisi hukuki açıdan üç taraflı bir ilişkidir. Birincisi, ödünç
alan işverenle-ödünç veren işveren arasındaki ödünç işçi verme sözleşmesidir. İkincisi, ödünç veren işverenle-ödünç verilen ve kendi işçisi olan işçi
ile olan iş sözleşmesidir. Üçüncü ilişki ise, ödünç alan işverenle-ödünç aldığı işçi arasındaki hukuki ilişkidir.
Geçici ( ödünç ) iş ilişkisi 4857 sayılı İş Yasası’ nın 7. maddesinde
düzenlenmiştir. 7. maddeye göre; “İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler
topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer
işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine
getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş
olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye
göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan
işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan
işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik
risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.
İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden,
işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte
sorumludur.
İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici
iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur. İşçinin geçici sözleşmesinden
aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de
uygulanır.
İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen
bir toplu iş uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması
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sırasında çalıştırılamaz. Ancak, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanununun 39 uncu maddesi hükümleri saklıdır. İşveren, işçisini
grev ve lokavt süresince kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır.
Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren
altı ay içinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi
gerçekleşmez. “
Yasa hükümleri incelendiğinde geçici ( ödünç ) iş ilişkisinde bir kısım
şartların olduğu görülmektedir. Geçici ( ödünç ) iş ilişkisinde;
a- İşçinin Yazılı Rızası Alınmalıdır.
b- İşçinin Holding Bünyesi İçinde Veya Aynı Şirketler Topluluğuna
Bağlı Başka Bir İşyerinde Veya Yapmakta Olduğu İşe Benzer İşlerde Çalıştırılması.
c- İş Sözleşmesi Devam Etmekle Beraber, İşçi Bu Sözleşmeye Göre
Üstlendiği İşin Görülmesini, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşverene Karşı Yerine Getirmekle Yükümlü Olur.
d- Geçici İş İlişkisi Altı Ayı Geçmemek Üzere Yazılı Olarak Yapılır.
Gerektiğinde En Fazla İki Defa Yenilenir.
e- İşçinin Geçici İş İlişkisi Nedeniyle İşyerinde Verdiği Zarardan,
Ödünç Veren İşveren Sorumlu Değildir.
f- İşçiyi Geçici Olarak Devralan İşveren Grev Ve Lokavt Aşamasına
Gelen Bir Toplu İş Uyuşmazlığının Tarafı İse, İşçi Grev Ve Lokavtın Uygulanması Sırasında Çalıştırılamaz.
g- Toplu İşçi Çıkarmaya Gidilen İşyerlerinde Çıkarma Tarihinden İtibaren Altı Ay İçinde Toplu İşçi Çıkarmanın Konusu Olan İşlerde Geçici İş
İlişkisi Gerçekleşmez.
Makalemizde üzerinde durmak istediğimiz bir konu da geçici ( ödünç )
iş ilişkisinde süre sınırıdır. 4857 sayılı İş Yasası’ nın yukarıda belirtilen 7.
maddesi hükmüne göre; “ ……Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere
yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir……. “
Yasa hükmüne göre geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı
olarak yapılır ve gerektiğinde en fazla iki defa yenilenir. Geçici iş ilişkisi kurulan sürenin dolması durumunda kendiliğinden sona erer. Tarafların
birbirine herhangi bir bildirimde bulunması gerekmemektedir. Taraflar anlaşarak, belirlenen süreden önce de geçici iş ilişkisini sona erdirebilirler.
Geçici iş ilişkisi gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir. Yani, geçici iş
ilişkisi kurulabilecek toplam süre en fazla onsekiz aydır. Tarafların rızası
olsa bile bu süre geçilemez. Azami sürenin aşılması durumunda, aşılan
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süre için geçici iş ilişkisi hükümleri uygulanmaz. Yenilenen (uzatılan) her
geçici iş ilişkisinde işçinin rızasını almak şarttır.
4857 sayılı İş Yasası’ nın 7. maddesi hükmü; Geçici iş ilişkisinin altı
ayı geçmemek üzere yapılmasını ve gerektiğinde en fazla iki defa yenilenmesini, geçici iş ilişkisi kurulabilecek toplam sürenin en fazla onsekiz
ay olması gerektiğini göstermektedir. Ancak bu süre geçici iş ilişkisinin
aynı veya farklı işverenle olması durumunda değişiklik gösterecek midir ? Geçici iş ilişkisi; işverenin işçisinin yazılı onayını alarak onun iş
görme edimini başka bir işverene devretmesidir. Burada önemli olan kurulan geçici iş ilişkisidir. Bu ilişkinin bir veya birkaç işverenle kurulmuş
olup olmamasının önemi bulunmamaktadır. Daha yalın anlatımla; Geçici
iş ilişkisinin tarafı olan, işçinin sigortasının görüldüğü işveren ile diğer
işveren veya işverenlerle kurulan geçici iş ilişkisi sözleşmesinin süresi altı ayı geçmeyecek, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenecek ve
toplam süre onsekiz ay olacaktır. İş görme edimini başka bir işverene
yerine getiren işçinin asıl işyeri ve işveren ile ilişkisinin sona ermesi ve
başka işyeri ve işveren nezdinde çalışmaya başlaması halinde geçici
iş ilişkisi yeniden ( sıfırdan) başlayacaktır. Yani yeni işveren ile diğer
işveren arasında işçinin yazılı rızası alınarak toplam onsekiz aylık yeni
bir geçici iş ilişkisi başlayabilecektir.
B- SOSYAL GÜVENLİK KANUNU BAKIMINDAN:
4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 79. Maddesi’ne
göre İş Kanunu’nda öngörülen şartlara uygun olarak geçici iş ilişkisinin
kurulması halinde Sosyal Sigortalar Kanunu’nda öngörülen yükümlülüklerden asıl işverenle birlikte işçiyi geçici olarak devralan işverende müteselsilsen sorumludur. Buna göre işçiyi devralan işverenin, devir sözleşmesinde öngörülen sürede, devralarak işyerinde çalıştırdığı işçilerin prim
belgelerini, yasal süresi içinde asıl işverenin işyeri üzerinden kuruma vermesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu ilişkiye konu işçinin S.S.K. bildirgeleri
asıl işvereni tarafından ve mevcut işyeri numarası üzerinden verilmeye ve
ödenmeye devam edilecektir. Aynı şekilde bu işçilerin ücret stopajları da
asıl işveren tarafından muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenmeye devam edilecektir. Bunun dışında geçici iş ilişkisinin S.S.K.’ ya bildirilmesi
gerekliliği de unutulmamalıdır.
Cezai yaptırım açısından, işçiyi devralan işverenin geçici iş ilişkisi
süresi içinde kuruma yasal süresinde vermediği prim belgeleri nedeniy270
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le uygulanacak idari para cezalarının ödenmesinden asıl işverenle birlikte
devralan işveren de müteselsilsen sorumludur. Kurum yasal süresinde verilmeyen prim belgeleri nedeniyle uyguladığı idari para cezasını öncelikle işçiyi devralan işverenden isteyecek tahsil edememesi durumunda asıl
işverenden tahsil edecektir. Uygulanan idari para cezası işçileri devralan
işverenden istenmeden asıl işverenden istenmeyecektir.
Bunların dışında asıl işverenin geçici iş ilişkisi süresince devredilen
işçilerin kendileri ya da hak sahibi durumundaki aile fertlerine vizite kağıdı düzenleme sorumluluğu vardır. İşçinin bu talebi yerine getirilmez ise
kurum vizite kağıdının düzenlenmesine ilişkin yazılı ihtarı asıl işverene
yapacaktır. Yazılı ihtarın tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 gün içinde vizite
kağıdı düzenlenmez ise idari para cezası asıl işverene uygulanacaktır. Geçici olarak işçi devralan işverenin vizite kağıdı nedeniyle uygulanan idari
para cezasına karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
III. SONUÇ:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. Maddesi’nde düzenlenen ‘geçici iş ilişkisi’ kavramı ticari hayatımıza esneklik getirmiş ayrıca işçi ve işverenlere
birçok avantajlar sağlamıştır. Geçici iş ilişkisi bir işverenin kendisine iş
sözleşmesiyle bağlı olan işçisinin iş görme edimini onun da rızasını almak
koşuluyla belirli ve geçici bir süre için diğer bir işverenin emrine vermesidir. Geçici iş ilişkisinin temel amacı, belli durumlarda işverenin yükünü
azaltmak ve işçinin işine devam etmesine olanak sağlayarak atıl durumda
kalmasını önlemektir.
Yasa koyucu söz konusu geçici iş ilişkisini 4857 sayılı İş Yasası’ nın
7. maddesinde düzenlemiştir. Söz konusu madde hükümleri incelendiğinde geçici iş ilişkisinin usul ve esaslarının yasa maddesi içinde açıkça düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Geçici iş ilişkisinin süresinin, geçici iş
ilişkisi gerçekleşebilecek ve gerçekleşemeyecek işyerlerinin neler olduğu
hüküm altına alınmıştır.
Geçici iş ilişkisinde tarafların sorumluluğu çok önemlidir. İşverenlik sıfatı açısından, ödünç veren işverenin işveren sıfatı kalkmamakta yani işverenlik sıfatı ödünç alana devir olmamaktadır. Geçici olarak işçiyi çalıştıran
(ödünç alan) işveren de, işçiye talimat verme hakkına sahip olmakta, işçiye
sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle sorumlu hale
gelmektedir. İşçi de, geçici iş ilişkisi kurulan (ödünç alan) işverene karşı,
iş sözleşmesine göre yapmakla görevli olduğu işleri yapmakla sorumlu tuOCAK - ŞUBAT 2013
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tulmaktadır. İşçi geçici olarak çalıştığı iş için, ücretini (ödünç veren) işvereninden almaya devam etmektedir. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Yasası’
nın 32/1 maddesine göre ödünç veren ve alan işverenler arasındaki anlaşma
ve işçinin de rızasıyla ücretin ödünç alan işveren tarafından ödenmesine bir
engel bulunmamaktadır.
İşçinin kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izinleri gibi hakları hesaplanırken ödünç alan işverende geçen sürelerde dikkate alınmalıdır. Ödünç
alan işveren nezdinde yapılan fazla çalışmaların ücretlerinden, iş kazası ve
meslek hastalığından doğan tazminatlardan ve diğer tüm özlük haklarının
verilmesinden asıl işveren sorumlu olacaktır. Ancak 4857 sayılı kanunun
7. Maddesi’nde ki “…işçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa,
işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu kanundaki düzenlemeler
geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de uygulanır.” hükmüne
göre işçinin, asıl işverenle olan iş sözleşmesinde ki ikramiye, prim, ayni ve
sosyal yardım haklarından asıl işverenle birlikte devralan işveren de müteselsilsen sorumludur.
Geçici iş ilişkisi; işverenin işçisinin yazılı onayını alarak onun iş görme edimini başka bir işverene devretmesidir. Burada önemli olan kurulan
geçici iş ilişkisidir. Bu ilişkinin bir veya birkaç işverenle kurulmuş olup
olmamasının önemi bulunmamaktadır. Daha yalın anlatımla; Geçici iş ilişkisinin tarafı olan, işçinin sigortasının görüldüğü işveren ile diğer işveren
veya işverenlerle kurulan geçici iş ilişkisi sözleşmesinin süresi altı ayı geçmeyecek, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenecek ve toplam süre onsekiz
ay olacaktır. İş görme edimini başka bir işverene yerine getiren işçinin asıl
işyeri ve işveren ile ilişkisinin sona ermesi ve başka işyeri ve işveren nezdinde çalışmaya başlaması halinde geçici iş ilişkisi yeniden ( sıfırdan) başlayacaktır. Yani yeni işveren ile diğer işveren arasında işçinin yazılı rızası
alınarak toplam onsekiz aylık yeni bir geçici iş ilişkisi başlayabilecektir.
Makalemizde belirtilen yasal düzenlemeler ve bilgiler bağlamında işverenlerimizce ödünç iş ilişkisi düzenlemesinden yararlanılması yerinde
olacaktır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003) 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete (25134 sayılı)
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PRİM BORCUNA KARŞILIK KURUMCA UYGULANACAK İHTİYATİ HACİZMİKTARININ HUKUKİ SINIRLARI
Yunus YELMEN*
Umut ÇİRAY**
1-Giriş
5502 sayılı Kanunun 35. Maddesinde Kurumun malları, alacakları,
banka hesapları 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakımından Devlet malı hükmünde olup, alacakları imtiyazlı alacaklardır. Aynı kanunun Kanununun
37 nci maddesinde süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık
sigortası primlerinin, işsizlik sigortası primlerinin, idari para cezalarının,
gecikme zamlarının ve katılım paylarının Kurum alacağına dönüşeceği, bu
alacakların tahsilinde 6183 sayılı Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı
maddeleri hariç diğer maddelerinin uygulanacağı, hükümlerine yer verilmiştir.
Bu çalışmamızda kurum alacaklarının tahsilini güvence altına alabilmek adına uygulanan 6183 sayılı amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında
Kanunda yer alan ihtiyati haciz uygulamasının,hukuki sınırları üzerinde
durulacaktır.
2- Prim Alacağı
Sosyal Güvenlik Kurumunun en önemli finansman kaynağı olup, 5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. Maddesine
göre hesaplanan ve aynı kanunun 88. Maddesine göre ödenmesi gereken
kurum alacağını ifade eder.
3- Primlerin Tahsil Şekli
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 37 nci maddesinde
süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinin, işsizlik sigortası primlerinin, idari para cezalarının, gecikme zamlarının ve katılım paylarının Kurum alacağına dönüşeceği, bu alacakların
* SGK Başmüfettişi
** SGK Müfettiş Yardımcısı
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tahsilinde 6183 sayılı Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç
diğer maddelerinin uygulanacağı,
5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde ise Kurumun süresi içinde
ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Kanunun
51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç diğer maddelerinin uygulanacağı, Kurumun 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri
kullanacağı,hükümleri yer alır.
3.1. Ödeme
Ödeme gönüllü bir eylem olup, prim ödeme yükümlüsü tarafından, Kurumun prim alacağının usulüne uygun bir şekilde kuruma ödenmesi işlemidir.
3.2. Haciz
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80.
Maddesine göre hesaplanan ve aynı kanunun 88. Maddesine göre ödenmesi gereken kurum alacağının prim ödeme yükümlüsü tarafından usulüne
uygun ödenmemesi durumda, Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya
tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince,6183 Amme Alacakları Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna ve 2004 Sayılıİcra ve İflas Kanununa göre tahsil edilmesi işlemidir. Haciz, ihtiyati haciz ve kati haciz olmak üzere ikiye ayrılır.
3.2.1.Kat’i Haciz
Kati haciz Kurum alacaklarının vadesinde ödenmemesi üzerine borçlulara ödeme emri tebliğ edilmesine müteakip, ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra (ödeme emrinin tebliğ tarihinden sonra 7 gün geçmesinden
itibaren) yapılan kesin hacizdir.
3.2.2. İhtiyati Haciz Kavramı ve Uygulaması
İhtiyati haciz, alacaklının alacağının zamanında ödenmesini garanti altına almak için borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır.
Ödeme emrinin tebliği ile cebri takip işlemi başlayacağından, ödeme emrinin tebliğinden sonra ihtiyati haczin uygulanması mümkün olmadığından
kat’i haciz yoluna gidilir.
274
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İhtiyati haciz, Kurum alacakları ile ilgili olarak 6183 sayılı Kanunun
13 üncü maddesinde belirtilen sebeplerin bulunması halinde, hiçbir süreye
bağlı kalmaksızın ünite müdürü (sosyal güvenlik il müdürü/sosyal güvenlik merkez müdürü) kararıyla derhal uygulanır. Bu konuda yetki devri söz
konusu değildir.
3.3.2.1. İhtiyati Haczin Uygulanma Nedenleri
1)Teminat gösterilmesine ilişkin hallerin bulunması,
2) Borçlunun yurt içinde veya yurt dışında belli bir ikametgâhının olmaması,
3) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara
sapması ihtimalinin bulunması,
4) Borçlunun teminat gösterilmesi istenildiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemesi yahut şahsî kefalet teklifi veya gösterdiği
kefilin kabul edilmemesi,
5) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması,
6) Hüküm çıkmış bulunsun veya bulunmasın para cezasını doğurucu
olay nedeniyle amme davası açılması,
7) İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar elden çıkarılmışsa, elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere 6183 sayılı Kanunun 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinin tatbik edilmesi,
durumlarında ihtiyati haciz uygulanır.
4- İhtiyati Haczin Hukuki Sınırları
4.1. Haczin Borca Yetecek Miktarda Yapılması
6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında; borçlunun,
mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya
üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayri menkullerinden, alacak
ve haklarından amme alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczolunacağı,
4.2. Likiditesi En Yüksek Olan Kıymetten Hacze Başlanılması
Haciz işleminin amacı; Kurum alacağının teminat altına alınması ve
kamu (Kurum) alacağının tahsilinin sağlanması olduğundan, haciz işlemOCAK - ŞUBAT 2013
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lerinin sonuçsuz kalmaması için bu gibi durumlarda (borçlunun fazlaya
ilişkin haciz yapıldığı iddiasına sebebiyet verilmeden), bu Genelgede belirtilen sürelerde satış işlemlerine başlanılması göz önünde bulundurularak,
Kurum alacağının tahsilini teminen öncelikle satışı en kolay olan menkul
malların (gerekirse gayrimenkullerin) satış işlemine başlanılacak ve satış işlemlerinin neticesinde Kurum alacağının tahsil edilmesini müteakip,
borçlunun varsa diğer menkul ve gayrimenkulleri üzerindeki hacizler kaldırılacaktır.
4.3. Hacze Çekişmesiz Mallardan Başlanmalı
İcra ve İflas Kanunun 85. Maddesinin ikinci fıkrasında ’’üçüncü kişiler
tarafından ihtiyaten haczedilen mallarla, istihkak iddiasında bulunulmuş
olan malların haczinin, en sonraya bırakılacağı belirtilmiştir.’’ Dolayısıyla
hacze öncelikle çekişmesiz mallardan başlanması gerekir.
4.4. İdarenin Menfaati İle Borçlunun Menfaatinin Dengelenmesi
Gerektiği
6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin Son fıkrasında ise, tahsil dairesinin alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu
kadar telif etmeye (dengelemeye) mükellef olduğu ifade edilmiştir.
4.5. Şartların Oluşması Halinde Haciz Edilen Mallar Arasında
Değişiklik Yapılabileceği
Tecil ve taksitlendirme talebi kabul edildikten sonra borçlunun gösterdiği teminatlarda değişiklik talep edilmesi halinde, değişiklik talep edilen
tarihe kadar olan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması kaydıyla,
borçlunun verdiği teminat, kısmen veya tamamen aynı değerde ve aynı nitelikte veya paraya çevrilmesi daha kolay başka teminatlarla değiştirilebilir.
4.6. Tecil Talebinde Bulunulması Halinde Borç Miktarını Aşan
Mallar Üzerindeki Haczin Kaldırılması
Yine uygulamada, borçlularca 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine
göre taksit talebinde bulunulması halinde, taksitlendirme işleminin yapılmasını müteakip teminat olarak gösterilen başkaca bir mal varlığı üzerine
yahut Kurum alacağının tahsilini tehlikeye düşürmeyecek ve Kurum ala276
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cağını karşılayacak tutarda mahcuz (üzerine haciz konulmuş) mal varlığı
üzerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla fazlaya ilişkin diğer mallar üzerindeki hacizler anılan madde hükmüne istinaden kaldırılmaktadır.
4.7. Tecil Talebinde Bulunmayanlar Hakkında Yönetim Kurulu
Kararına Uygun Haciz İşlemi yapılması
Yönetim Kurulumuzun 22/4/2010 tarihli ve 2010/6 sayılı kararıyla fazlaya ilişkin hacizlerle ilgili olarak; “Kurum alacaklarının tahsili amacıyla
işverenlerin gayrimenkul mal varlıkları üzerine borç tutarının çok üzerinde
haciz işlemi uygulanması ve borçlularca 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmadan fazlaya ilişkin
haciz yapıldığı iddiası ile fazlaya ilişkin gayrimenkul hacizlerinin kaldırılması talebinde bulunulması halinde;
1) İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların Kurumumuza olan borçlarından dolayı daha fazla
tutarda gayrimenkulleri üzerine haciz konulduğu durumlarda, söz konusu
idarelerin borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden
ayrılan paylarından kesinti yapıldığı hususu da nazara alınarak, Kurumumuza olan (icraya intikal eden ve etmeyen tüm borçlar) toplam borçları
tutarında,
2) Bunların dışında kalan işverenlerin, Kurumumuza olan (icraya intikal eden etmeyen tüm borçlar) toplam borç miktarının en fazla iki katına
kadar olan tutarda,gayrimenkul haczinin baki tutularak, bu tutarlar üzerindeki fazlaya ilişkin gayrimenkul hacizlerinin, ünitelerimizin “Gayrimenkul Satış Komisyonları” tarafından değerlendirilerek kaldırılması,” uygun
görülmüştür.
5. İhtiyati Haczin Kaldırılması
5.1. İhtiyati Haczin İdare Tarafından Kaldırılması
İhtiyati haciz, teminat gösterildiğinde kaldırılır. Ancak, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre gösterilecek teminatlar arasında bulunan
menkul mallar, ihtiyati haczin kaldırılması için teminat olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca şahsî kefalet de ihtiyati haczin kaldırılması için kabul
edilemez.
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Gösterilecek teminatın ihtiyati haciz sebebi olan Kurum alacağına eş
değerde olması gerekir. Teminat gösterildiğinde ihtiyati haczin kaldırılması mecburidir.Kanunda ihtiyati haczin ne kadar devam edeceği belirtilmediğinden, kati hacze çevrilmesi veya yargı mercilerince kaldırılmasına
karar verilmesi hallerinde de ihtiyati haciz kaldırılır. İhtiyati haczin kaldırıldığı tatbikinde olduğu gibi yine ilgililere duyurulacaktır.
5.2. İhtiyati Haczin Dava Yoluyla Kaldırılması
Haklarında ihtiyati haciz uygulanan borçlular, haczin yapıldığı tarihten,
gıyapta yapılan hacizlerde ise haczin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili iş mahkemesinde dava açabilir. Borçlu tarafından ihtiyati hacze
karşı 7 gün içinde ihtiyati haczin iptali için dava açılmış olsa bile, hüküm
kesinleşinceye kadar ihtiyati haciz devam eder.
İhtiyati hacze karşı;
1) İhtiyati haciz uygulamasının usulüne uygun olmadan yapıldığı iddia
edilerek usul yönünden,
2) 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki ihtiyati haciz nedenlerinden hiçbirinin bulunmadığı ileri sürülmek suretiyle esas yönündenitiraz
edilebilir.
İtiraz edildiğinde kesin hüküm alınmadığı sürece kati hacze geçilmez.
Teminat gösterilirse ihtiyati haciz kaldırılır.
İhtiyati hacze karşı 7 günlük dava açma süresinin geçmesinden sonra
alacaklı ünitece ödeme emrinin tebliği ile ihtiyati haciz kesin hacze çevrilir.
İhtiyati haciz, 6183 sayılı Kanunun kesin hacze ilişkin hükümlerine
göre infaz olunur. Yapılan işlemden mutlaka borçlu haberdar edilir.
6- Sonuç
Alacaklının haklarını yerine getirmek için, borçlunun bütün mal ve gelirlerine el konulması, gereksiz zorlama vasıtalarına başvurulması, insanların adalet ve merhamet duygularını rencide edici olduğu gibi; borçluyu
hayat mücadelesi için başkalarının menfaatlerine zarar vermeye sevk edebilmesi nedeniyle kamu yararına aykırı olur. (Belgesay, 1948, 14) Kaldı ki,
borçlunun ekonomik mahvı pahasına, alacaklı menfaatlerinin korunması
yolunun tercih edilmesi, bizzat alacaklının menfaatlerine de aykırı düşer.
278

OCAK - ŞUBAT 2013

MALİ

ÇÖZÜM

Zira, kazanç ve/veya geçim vasıtaları tamamen elinden alınan bir borçlu, borcunu ödemekten tamamen aciz durumuna da düşebilir. Bu nedenle,
cebri icra, borçlunun ekonomik olarak mahvına yol açacak şekilde cereyan
edemez (Arens ve Lüke, 1998, 381). Aksine, alacaklının hakkının yerine
getirilmesine ilişkin menfaati ile, borçlunun korunması amacı arasında, kanun koyucu tarafından bir denge aranması zorunludur.(Jauernig, 1999, 2)
Öte yandan, borçlunun aşırı bir şekilde korunması da kabul edilemez.
Zira, bundan dar çerçevede alacaklı ve alacaklının alacaklıları (üçüncü kişiler) genel çerçevede ise, ekonomik ve ticari hayat zarar görecektir. Ayrıca, icra hukuku sırf insani nitelikte bazı amaçlara hizmet etmekten, diğer
bir ifadeyle insani düşüncelerle kendi kendini sınırlamaktan da kaçınamaz.
Bu anlamda olmak üzere, borçlunun bazı mal ve haklarının tamamen veya
kısmen haczedilememesi(İİK m.82 vd.) ve borçlunun malları haczedilirken muayyen bir sıraya uyulması (İİK m.85/son), bu sınırlamanın somut
tezahür biçimlerindendir. Bu noktada, inceleme konumuzla ilgili kısım
olan hacizde tertip ilkesi karşımıza çıkmaktadır. Bu ilkeye göre, borçlunun
malları haczedilirken, muhafazası ve satılması en kolay ve yokluğu borçluya en az yük teşkil edecek mallardan hacze başlanılması, haciz yapılırken
alacaklı ve borçlunun menfaatlerinin mümkün olduğu kadar dengelenmeye
çalışılması gerekmektedir.(Aslan, 2004, 274) Bütün idari işlemlerde olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan ihtiyati haciz işleminin de hukuki sınırları mevcut olup, yukarıda değinilen bu sınırlardan
çıkarılacak en önemli sonuç;
İhtiyati haciz, bir cezalandırma aracı olmayıp, mali bir güvenlik
tedbiri olduğudur.
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KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN 4/B SİGORTALILIĞI VE
EMEKLİ DESTEK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMLARININ
AÇIKLANMASI
Vakkas DEMİR*
I- GİRİŞ
Ülkemizdeki Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı adlarıyla var olan sosyal güvenlik kurumları 5502 sayılı yasayla 2006 yılından itibaren Sosyal
Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir. 5502 sayılı yasayla sosyal
güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesinin yanında, kurumlar
da çalışan personeller de birleştirilmiştir.
Personellerin birleştirilmesi neticesinde, Bağ-Kur ve SSK gibi ayrım
gözetilmeden her personel her birimde çalıştırılmaya başlanmıştır. Hal
böyle olunca, geçmişe yönelik kurum mevzuatları bilinmeden veya az bilinmek suretiyle vatandaşların işleri görülmüş ve bazı yanlış uygulamalar
yapılmıştır.
SGK görevlileri tarafından uygulaması yanlış yapılan hususlardan birisi de, kira geliri olanların 5510 sayılı yasa kapsamında 4/b sigortalısı yapılması ve emekli olan kira geliri sahiplerine sosyal güvenlik destek primi
(SGDP) borcu çıkartılmasıdır. Son günlerde basında yer alan haberlere
göre, kira geliri elde eden 450.000 kişiye SGK tarafından 4/b sigortalık
tescili yapılmış ve SGDP borç tebligatı çıkartılmıştır.
Bu çalışmamızda, kira geliri olan vatandaşların 5510 sayılı yasa kapsamında 4/b sigortalısı olup olamayacaklarını ve emekli olup ta kira geliri
alanların emekli aylıklarından SGDP kesintisi yapılıp yapılamayacağını
izah etmeye çalışacağız.
II- KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN VERGİ MEVZUATI
KARŞISINDAKİ DURUMLARI
Kira geliri elde etme durumu, yazı konumuzla ilgili olarak iki şekilde
değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi; menkul sermaye iradı, ikincisi ise;
gayrimenkul sermaye iradıdır. İrad kelimesinin sözlükteki anlamı, gelirdir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gelirin Unsurları” başlıklı 2 nci
* SGK Başmüfettişi
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maddesinde; “Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır; …5. Gayrimenkul
sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, …” hükümleri yer almaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde, arazi, bina,
gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı gibi mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları,
zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya
verilmesinden elde edilen iratların, gayrimenkul sermaye iradı kabul edileceği belirtilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde ise menkul
sermaye iradı; “Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi
sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye
iradıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.
193 sayılı gelir vergisi yasasının üstte yer alan hükümlerinden anlaşılacağı üzere, kira geliri bir ticari kazanç değildir. Çünkü, kira geliri
herhangi bir ticari ve sınai faaliyetten dolayı sağlanan kazanç değildir.
III- 5510 SAYILI YASAYA GÖRE GELİR VERGİSİ
MÜKELLEFLERİNDEN KİMLERİN 4/B SİGORTALISI
SAYILACAĞI
Hangi iş ve faaliyeti yapanların sosyal güvencelerinin hangi kapsamda
sağlanacağı, 1 Ekim 2008’den itibaren 5510 sayılı yasaya göre belirlenmektedir. Gelir vergisi mükelleflerinden kimlerin 4/b sigortalısı (eski adıyla Bağ-Kur sigortalısı) sayılacağı, 5510 sayılı yasanın “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı 4 üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.
Bahse konu 4 üncü maddenin yazı konumuzla ilgili hükümleri; “Bu
Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; …b)
Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 1) Ticari kazanç veya serbest
meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi
olanlar, …sigortalı sayılırlar.” hükümleri yer almaktadır.
Üstte metnini verdiğimiz kanun maddesi hükümlerine göre, 5510 sayılı yasa kapsamında hangi gelir vergisi mükelleflerinin zorunlu olarak 4/b
sigortalısı (eski adıyla Bağ-Kur sigortalısı) sayılacağı açıkça hüküm altına
alınmıştır. Bu hükümlere göre, 5510 sayılı yasa kapsamında bütün gelir
vergisi mükellefleri değil, yalnızca ticari kazanç veya serbest meslek ka282
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zancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan kişiler zorunlu olarak 4/b
sigortalısı sayılmışlardır.
Bu durumda, 193 sayılı gelir vergisi kanununda ticari kazanç ve serbest
meslek kazancın nasıl tanımlandığının ve bunların kimler olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.
Ticari kazancın tarifi, 193 sayılı gelir vergisi yasasının 37 nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu 37 nci maddede ticari kazancın tanımı;
her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır şeklinde yapılmıştır. Aynı maddede; maden, taş ve kireç ocakları işletilmesi,
coberlik işleri, özel okul ve hastane işletilmesi, gayrimenkul alım satım
işleriyle uğraşılması, şahsi şirket ortaklığı kazançları gibi kazançların ticari
kazanç sayılacağı belirtilmiştir.
193 sayılı gelir vergisi kanununun 65 nci maddesinde ise, serbest meslek kazancının tarifi yapılmıştır. Bu maddeye göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu ve serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki
bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene
tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması
olduğu belirtilmiştir.
Gelir vergisi kanununda ticari kazanç ve serbest meslek kazancıyla ilgili üstte vermiş olduğumuz tarif ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bu
iki tür kazançta kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaktan veya ticari ve
sınai bir faaliyetten dolayı edinilen kazanç durumu söz konusudur. Yani,
5510 sayılı yasadaki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma olgusu, ticari kazanç ve serbest meslek kazanç sahiplerinde tam olarak gerçekleştiği
için, bu tür kazanç sahipleri 5510 sayılı yasada zorunlu olarak 4/b sigortalısı sayılmışlardır.
IV- SGK’NIN KİRA GELİRİ OLANLARLA İLGİLİ YAPMIŞ
OLDUĞU UYGULAMA
Kira geliri sahibi olanların 4/b sigortalısı sayılıp sayılmayacakları veya
emekli olan kira geliri sahiplerinden destek primi kesilip kesilemeyeceğine dair, 5510 sayılı yasada ve buna ilişkin çıkartılan ikincil mevzuatlarda
(yönetmelik, tebliğ ve genelge gibi) herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
SGK’nın kira geliri olanları 4/b sigortalısı yapması ve bunlara SGDP
OCAK - ŞUBAT 2013

283

MALİ

ÇÖZÜM

borcu çıkartmasının iki dayanağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi;
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi dairesi otomasyon projesi (VEDOP)
kapsamında vergi mükellefiyet durumları SGK’nın sistem ve bilgisayar
ekranında görülmektedir. Bu ekranda yalnızca gelir vergisi mükellefiyeti
bilgileri gözüküp mükellefiyetin türü (örneğin bakkallık mı kira geliri mi
gibi) gözükmediği için, SGK, ekranda görülen kira geliri sahiplerini gelir
vergisi mükellefi diye 4/b sigortalısı olarak tescil etmekte, bu kişiler emekliyse destek primi borç tebligatı çıkartmaktadır. İkincisi ise; 22.09.1987
tarihli ve 279 sayılı Bağ-Kur genelgesidir. Bu genelgenin 12 sayfasının
“III-2-a” başlıklı bölümünde; şu rumuzla başlayan gelir vergisi mükelleflerinin sigortalılık kapsamına gireceği, şu rumuzla başlayan gelir vergisi
mükelleflerinin de kapsama girmeyeceği şeklinde bir ayrımın bulunmadığını, 193 sayılı gelir vergisi kanununun 2 nci ve 4 üncü maddelerinde,
gelire giren kazançlar arasında menkul ve gayri menkul sermaye iratlarının
(gelirlerinin) da yer aldığını, bu durumda olanların tescillerinin yapılıp vergi dairelerinden menkul ve gayri menkul sermaye iratlarının ticari kazanç
olmadığına dair yazı alındığında tescillerinin iptal edileceği ifadeleri yer
almaktadır.
İşte, SGK üstte belirttiğimiz bu iki dayanaktan dolayı, kira geliri olanları 5510 sayılı yasa kapsamında 4/b (4/1-b–1) sigortalısı yapmakta ve
emekli olan kira geliri sahiplerinin emekli aylıklarından da sosyal güvenlik
destek primi kesmektedir.
SGK’nın bu uygulamasına maruz kalan vatandaşlarımız, kira geliri
mükellefiyetlerinin olduğu vergi dairelerine vergi mükellefiyetlerinin ne
şekilde (ticari kazanç veya kira geliri gibi) tesis edildiğiyle ilgili bir dilekçe
yazmaktadır.
Vergi daireleri ise, vatandaşların dilekçelerine cevap olarak, mükellefiyetlerinin menkul veya gayrimenkul sermaye iradından kaynaklandığı ve
bunun dışında herhangi bir ticari faaliyetin olmadığına dair bir yazı vermektedirler. Vatandaşlar da, vergi dairelerinden aldıkları bu yazıyı SGK’ya
götürdüklerinde, SGK bu kişilerin kira gelirinden oluşturduğu 4/b sigortalılığını ve vatandaş emekliyse sosyal güvenlik destek primi borçlarını iptal
etmektedir.
SGK’nın kira geliri elde eden vatandaşlarla ilgili yapmış olduğu uygulama hatalı ve noksandır. SGK, kira geliri olan vatandaşlara yersiz olarak
borç çıkartıp, sonra da vergi dairelerinden alınacak yazı neticesince bunu
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iptal etmek yerine, işi başından çözmelidir. Bu doğrultuda, VEDOP projesinden kira geliri olan mükelleflerin kod numaraları ile rumuzları öğrenilmeli ve bu kişiler, sigortalılık tescili ve SGDP borçları açısından kapsam
dışında bırakılmalıdır. Yoksa, binlerce vatandaşa çıkartılan sigortalılık tescil tebliğleri ile destek primi borç tebliğleri hem vatandaşı meşgul etmekte,
hem de SGK’da zaman ve emek kaybına yol açmaktadır.
V- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Son zamanlarda kira geliri elde eden gelir vergisi mükelleflerinden binlercesine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 4/b sigortalısı yapıldıklarına
dair ve kira geliri elde edenler emekliyse emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesileceğine dair borç tebliğ mektupları gönderilmiştir.
Menkul veya gayrimenkul kira geliri elde edenler, 193 sayılı gelir vergisi kanununa göre gelir vergisi mükellefleri iseler de, bunların gelirleri
ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolaysıyla değildir. Oysa, 5510
sayılı yasanın 4 üncü maddesine göre, bütün gelir vergisi mükellefleri değil, yalnızca ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolaysıyla gelir vergisi mükellefi olanların 4/b sigortalısı (eski adıyla Bağ-Kur) sayılacakları
hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, menkul veya gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin veya
halk arasındaki söylemiyle kira geliri elde edenlerin, 5510 sayılı yasa kapsamında 4/b sigortalısı sayılmaları veya bunlardan sosyal güvenlik destek
primi kesilmesi mümkün değildir.
Zaten SGK da, kira gelirinden dolayı 4/b sigortalılık tescilini yaptığı
veya destek primi kestiği emekliler, vergi dairelerinden gelir vergisi mükellefiyetlerinin kira gelirinden dolayı olduğuna dair yazı getirdiklerinde,
bunların sigortalılık tescilleri ile destek primi borçlarını iptal etmektedir.
O halde burada yapılması gereken, vatandaşı sonuçsuz bir şekilde uğraştırmak yerine, VEDOP projesinden kira geliri elde edenlerin kod numaraları ve rumuzlarının tespit edilip bunların kapsam dışı bırakılmasıdır.
Çünkü SGK, vatandaşların vergi mükellefiyet bilgilerini vergi dairesi ile
Bağ-Kur arasında yıllar öncesinde imzalanmış protokol kapsamında, vergi
dairesi otomasyon projesi (VEDOP) ekranından tespit etmektedir.
Okurlarımızdan kira gelirinden dolayı SGK’nın 4/b sigortalılık tescili
ve emekli aylığından destek primi kesilmesine muhatap olanlar var ise,
bir an önce bağlı oldukları vergi dairelerinden mükellefiyetlerinin ticari
OCAK - ŞUBAT 2013

285

MALİ

ÇÖZÜM

kazançtan olmadığına ve gayri menkul veya menkul sermaye iradından
olduğuna dair bir yazı almalarını ve bunu SGK’nın ilgili ünitesine ibraz
etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Bu sayede kendilerine SGK tarafından
çıkartılan hem 4/b sigortalılık prim borcundan hem de emekli destek primi
borcundan kurtulacaklardır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (06.01.1961). 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (10700 sayılı)
T.C. Yasalar (20.05.2006). 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26173 sayılı)
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM
KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI
Mustafa BAŞTAŞ*
I-GİRİŞ
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde tüm sigorta kollarına tabi olanlar, 5. Maddesinde kısmi sigortalılar, 6. Maddesinde ise sigortalı sayılmayanlar hüküm altına alınmıştır. Yerleşmiş yargı kararlarında
Kanununun sigortalı sayılanlar maddesinde sayılma sigortalı olmak için
yeterli görülmemiş aynı zamanda sigortalı sayılmayanlar arasında sayılmamış olmanın da gerekli olduğu vurgulanmıştır. Yani bir kişi 5510 sayılı
Kanunun 4 ve 5. Maddesinde sayılsa da eğer 6. Maddede sigortalı sayılmayanlar arasında yer alıyorsa sigortalı olamaz.
Yine bilindiği gibi mülga TTK’da yönetim kuruluna üye olabilmek ancak şirket ortaklarına tanınmış bir hak idi. Gerek mülga 1479 sayılı BağKur Kanunu gerek 5510 sayılı Kanun ile de sadece şirkete ortak yönetim
kurulu üyelerine yönelik düzenleme yapılmış ve bu kişiler zorunlu sigorta
statüsü kapsamına alınmıştır. Mülga TTK’de yönetim kurulu üyeliği yolu
ancak şirket ortaklarına açık olduğu için ve ortak olmadan yönetim kuruluna seçilme yalnızca istisnai durumlarda tüzel kişi ortakların temsilcileri
için mevcut olduğundan uygulamada ortak olamadan yönetim kuruluna
seçilenlerin sigortalılığı tartışılmamıştır.
Yeni TTK’de yönetim kuruluna üyelik için şirkete ortak olma zorunluluğu kaldırıldığı için şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin sigortalılık statüsü daha sık tartışılmaya başlanmıştır. Bu makalemizde yeni
Türk Ticaret Kanunun sağladığı bir hak olan ortak olunmayan bir anonim
şirketin yönetim kuruluna seçilmenin sosyal güvenlik mevzuatına yansımasını açıklayacağız.
II- ANONİM ŞİRKETE ORTAKLIĞI BULUNAN YÖNETİM
KURULU ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı 4.
maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta
kolları uygulaması bakımından;…
* Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü V. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
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b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
…3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve
donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
…sigortalı sayılırlar.” hükmü ile bu kişilerin sigortalılık statüleri belirlenmiş ve bu kişiler bu hüküm çerçevesinde (4/1-b) sigortalısı sayılmışlardır. Gerek mülga 1479 sayılı Kanun gerekse 5510 sayılı Kanunda bu
kişilerin zorunlu sigortalılık statüleri belirlenmiştir. Uygulamada ve öğreti
de şirkete ortak yönetim kurulu üyelerinin sadece bu yönleri ile zorunlu
sigortalılık kapsamında olduğu konusunda birlik vardır.
01.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa ile 5510 sayılı
Kanunun 53. Maddesinde yapılan değişiklik sonrası 4/a (SSK) sigortalılığı
4/b (Bağ-Kur) sigortalılığına üstün hale geldiğinden Anonim şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları, yine 53. Maddenin yasaklayıcı hükmü olan ortağı ve yönetim kurulu üyesi oldukları işyerlerinden 4/a
(SSK) sigortalısı olamamalarına rağmen diğer işyerlerinde 4/a kapsamında
çalışabilecekler ve bu çalışmalarından dolayı 4/a (SSK) statüsünde sigortalı olabileceklerdir. Söz konusu kişiler isterlerse ayrıca 4/b (Bağ_Kur)
kapsamında da prim ödeyebilecekler ve bu ödedikleri primlerde emeklilik
hesaplamalarında 4/a (SSK) kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısıyla
01.03.2011 tarihi sonrası ortağı ve yönetim kurulu üyesi olmadığı bir işyerinde 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan Anonim şirket ortağı ve yönetim
kurulu üyesi 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olmak zorunda değildir.
III-ANONİM ŞİRKETE ORTAKLIĞI BULUNMAYAN YÖNETİM
KURULU ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI
Şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin zorunlu sigortalık
kapsamında olup olmadığı ise uygulamada ve öğreti de tartışmalıdır. Yukarıda da zikredildiği gibi 5510 sayılı Kanun bu konuda özel bir hüküm getirmemiş ve 4. maddesinin birinci fıkrasının b bendinin 3 numaralı altbendi
(4/1-b-3) ile sadece yönetim kurulu üyelerinden şirkete ortaklığı bulunanları zorunlu sigortalılık kapsamına almıştır. 5510 sayılı Kanunun zorunlu
sigortalılık statülerini düzenleyen 4. maddesinin hükümleri incelendiğinde
şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin sigortalılığının birinci fıkrasının b (4/b) ve c (4/c) bentleri kapsamında olmadıkları açıktır. Ancak
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Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının a (4/a) bendinde “Hizmet akdi
ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar”ın sigortalı sayılacağı hükmü bulunmaktadır. İşte bu noktada yönetim kurulu üyelerinin
şirketleri ile aralarındaki ilişkinin hangi akid türüne girdiğinin belirlenmesi
gerekmektedir. Öğretideki tartışma da bu husus üzerindedir. Bir tarafta bu
ilişkinin hizmet akdi olduğu, dolayısıyla Kanunun 4/a hükümlerine tabi olduğu iddiasında olanlar ve diğer tarafta –bizimde katıldığımız- bu ilişkinin
hizmet akdi olarak nitelendirilemeyeceği ve vekalet sözleşmesi hükümlerine tabi olduğu, dolayısıyla Kanunun 4/a hükümlerine tabi olamayacağı,
dahası Kanunun diğer maddeleri kapsamına girmediği ve zorunlu sigortalılık kapsamının dışında bulunduğunu fikrinde olanlar bulunmaktadır. O
halde bu ilişkinin niteliğini tartışmak yararlı olacaktır.
Hizmet sözleşmesi (akdi) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 393.
maddesinde “işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan
süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret
ödemeyi üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır. O halde hizmet sözleşmesinin temel unsurları “hizmet(iş), zaman, bağımlılık ve ücret” olarak
sıralanabilir. Hemen belirtmek gerekir ki ücret ve ücretin niteliği aradaki
ilişkinin hizmet akdinin olup olmadığını belirlenmesinde bir kriter olsa da
5510 sayılı Kanunun açısından sigortalılık statüsünün belirlenmesinde bir
kriter olarak sayılmamıştır. Nitekim Yargıtay, yerleşik kararlarında ücretin
sigortalılık statüsünün belirlenmesinde bir kriter olmadığını ancak aradaki
ilişkinin hizmet akdi olup olmadığının belirlenmesinde bir yardımcı kriter olduğunu belirtmiştir. Yargıtay kararlarında hizmet akdinin ayrıt edici
unsurunun “bağımlılık” ve “zaman” olduğu belirtilmiştir. Yine Yargıtay
birçok kararında bu iki unsurdan anlaşılması gerekenleri de açıklamıştır.
Bu konuda 10. Hukuk Dairesi, 2002/112 E., 2002/618 K. sayılı kararında;
“ …belirli ya da belirsiz bir süre ile işgücünü sunan kimse yani sigortalı ile bunu kabul eden kimse ya da kimseler arasındaki iş ilişkisini hizmet
akti olarak tanımlamak mümkündür. Bağımlılık unsurunun var olabilmesi
için varlığı şarttır.”
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2006/10¬84 K: 2006/121 T: 29.03.2006
sayılı kararında
“Burada söz konusu olan bağımlılık ise, her an ve durumda çalışanı
denetleme veya buyruğuna göre edimini yaptırma olanağını işverene tanıyan, çalışanın edimi ile ilgili buyruklar dışında, çalışma olanağı bulamayacağı nitelikte bir çalışmadır.”
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10. Hukuk Dairesi 2006/5359 E.N , 2006/11340 K. sayılı kararında;
“…Bağımlılık ise, her an ve durumda çalışanı denetleme veya buyruğuna göre edimini yaptırma olanağını işverene tanıyan, çalışanın edimi ile
ilgili buyruklar dışında çalışma olanağı bulamayacağı nitelikte bir bağımlılıktır”.
demiştir. Bu ve benzer nitelikteki yerleşik Yargıtay kararlarında bağımlılık unsuru işverenin çalışanı her an denetleme ve buyruğuna göre edimi
yaptırması, çalışanında buyruklar dışında çalışma olanağı bulamayacağı
nitelikte tanımlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin ise 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunun374. ve devamı maddelerinde verilen görevleri yerine getirdiği; denetim kurulunun ise yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu
denetleyebildiği; genel kurulun, yönetim kurulu üyesini görevden alabilme hakkı olsa da bunun her an emir-buyruk verme veya her an denetleme
anlamına gelmediği birlikte değerlendirildiğinde şirket tüzel kişiliği ile
yönetim kurulu arasında Yargıtay’ın nitelendirdiği anlamında bir “bağımlılık” unsurunun bulunmadığı görülecektir. İçerisinde bağımlılık unsurunu
bulundurmayan bir iş görme ilişkisi hizmet akdi olarak nitelendirilemeyecektir.
Vekalet sözleşmesi Borçlar Kanununun 502. maddesinde “vekilin
vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır.Vekalet sözleşmesini diğer hizmet sözleşmesinden farklılaştıran en önemli fark içerisinde “bağımlılık” unsurunu barındırmaması ve ücretin zorunlu unsur olmamasıdır. Türk Ticaret Kanunun
365. maddesinin “Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve
temsil olunur.” hükmü gereğince yönetim kurulunun şirketi yönetmek ve
temsil etmek ile görevli olduğu aşikârdır. Bu görev ve yetkilerin bağımlılık
ilişkisi ile yapılamayacağı açık olduğundan yönetim kurulu ile şirket tüzel
kişiliği arasındaki ilişkininvekalet sözleşmesi hükümlerine daha uygun olduğu değerlendirilmektedir.
Nitekim,Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2010/09 E 2010/370 K
sayılı kararında anonim şirket ortaklarının şirketleri ile arasında bulunan
ilişki konusunda;
“Anonim şirket ile yönetim kurulu üyesi arasındaki ilişkinin hukuki niteliği karşılaştırmalı hukukta tartışmalı olmakla beraber, Alman hukukunda
sözleşme şartlarına göre, vekalet veya hizmet akdi olarak nitelendirilmekle
birlikte, daha çok, hizmet akdi olduğu yönündedir. Fransız hukukunda da,
290

OCAK - ŞUBAT 2013

MALİ

ÇÖZÜM

bu ilişkinin bir vekalet akdi olduğu kabul edilmiştir. İsviçre hukukunda ise,
vekalet hakkındaki hükümlerin uygulanacağı kabul edilmektedir (Mimaroğlu, S. Kemal: Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara 1967, s.100).
Türk öğretisinde de, bu ilişkinin vekalet akdi olduğu görüşü hakimdir (Çamoğlu, Ersin: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 1972, s.102-104; Mimaroğlu, S.Kemal: a.g.e.,
s.101-102).
Yargıtay, yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında bir hizmet akdi
bulunmadığını, en azından şirket genel müdürü iken, yönetim kurulu
üyeliğine seçilen kişinin hizmet akdi ilişkisinin sona erdiğini kabul etmiştir (H.G.K.’nun 5.2.2003 gün ve 2003/9-82 E.-65 K. sayılı ilamı).
….Bu haliyle uyuşmazlık, TTK.’nun 336 vd. maddelerinde gösterilen
yönetim kurulu üyesinin sorumluluğundan kaynaklanmakta olup, davalı
Ö... B... ile onu çalıştıran şirket arasındaki hizmet akdinden, ya da İş Kanunundan kaynaklanmamaktadır.
O halde, hizmet akdinden doğan bir hak uyuşmazlığı niteliğinde olmayan eldeki davanın İş Mahkemelerinde görülemeyeceği açıktır” demiştir.
Ayrıca atıfta bulunulan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04.02.2003
tarih E:2003/9-82- K:2003:65 sayılı kararında,
“Yargıtay, Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirket ( banka ) arasında bir hizmet akdi bulunmadığını, en azından şirket ( Banka ) Genel Müdürü iken,
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kişinin hizmet akdi ilişkisinin; sona erdiğini kabul etmiştir. ( Bkz. Yargıtay 11.H.D. 15/9/1993 gün 3083/3773, G.
Eriş Ticari İşletme ve Şirketler 1992 sh.1004, Yargıtay 9.H.D. 23/3/1989
gün. E; 88/13629 K:89/2707 Yargıtay Kararları Dergisi E.1989 sh.1268,
aynı şekilde Yargıtay 11.H.D. 24/11/1981 gün E:475 K:5019 Bk. Age.
K.Banka Sözleşmeleri Sh: 301 ).
….Somut olayda, yanlar arasındaki uyuşmazlık hizmet akdinden doğan
bir hak uyuşmazlığı olmayıp tamamen bunun dışında TTK. ve Bankalar
Kanunu’ndan doğan yönetim kurulu üyesinin hukuki sorumluluk davası
olduğundan bu tür davaların İş Mahkemelerinde görülemeyeceği açıktır.”
demiştir.
Yukarıda verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarında ve bu kararlarda atıf yapılan kararlarda yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında
bulunan ilişkinin hizmet akdi olmayıp vekalet akdine dayandırıldığı açıkOCAK - ŞUBAT 2013
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tır. Yargıtay bu kararlarında bağımlılık unsuru barındırmayan bir iş görme
ilişkisini hizmet akdi hükümlerine tabi değerlendirmeyerek yerleşik olarak
vermiş olduğu –yukarıda örnekleri de bulunan- hizmet akdi hükümlerine
ilişkin kararlarıyla da uyumlu kalmıştır.
Bu değerlendirmeler ve tespitler ışığında, şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin vekalet akdine tabi olarak çalışmaları nedeniyle, sadece yönetim kurulu üyeliği sıfatları nedeniyle Kanunun zorunlu 4/a sigortalılığına tabi olmayacaklardır. Çünkü Kanunun 4. maddesinin a bendinde
bir hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılmayı zorunlu ön koşul olarak kabul
etmektedir. Ayrıca şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri sadece bu
sıfatları nedeniyle Kanunun öngördüğü koşulları bulundurmadıkları için
diğer zorunlu sigortalılık statülerine de tabi olmayacaktır.
Ancak son olarak şunu belirtmek gerekir ki, Anonim şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin, bu görevlerinin yanında ayrıca şirket
içerisinde hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılmayı gerektirir bir görevi
yapmaları halinde bu kişiler Kanunun 4/1-a maddesi gereği sigortalı olacaklarıdır.
SONUÇ
Anonim şirkete ortak yönetim kurulu üyeleri Kanunun 4. maddesinin
birinci fırkasının b bendinin 3 numaralı altbendi hükmü gereği zorunlu
sigorta kapsamındadırlar. Ancak şirkete ortak olmayan yönetim kurulu
üyelerinin, şirket tüzel kişiliği ile aralarındaki ilişkinin vekalet akdine tabi
olması nedeniyle –aralarında bir hizmet akdi bulunmamasının doğal sonucu olarak- Kanunun 4. maddesinin birinci fırkasının a bendinin hükmü
gereği zorunlu sigorta kapsamında değerlendirilemezler. Ayrıca bu kişiler
Kanunun 4. maddesi ile düzenlenen zorunlu sigortalılık statülerinin kapsamında da değillerdir.
Türk Ticaret Kanunun şirkete ortak olmayanların yönetim kurulu üyesi olabilmelerinin önünü açmasıyla bu kişilerin sayısı giderek artacaktır.
Bu hususta Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında ve öğretide birliğin
sağlanması için yukarıda verilen Yargıtay kararları da gözönünde tutularak
açılabilecek davalarda Kurum zararına yol açmamak için Sosyal Güvenlik
Kurumu’nca bu kişilerin vekalet akdine tabi olarak çalışmaları nedeniyle
Kanunun 4. maddesi kapsamında değerlendirilemeyecekleriniaçıklayacak
bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır.
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Son olarak tekrarlamakta fayda var ki, şirkete ortak olmayan yönetim
kurulu üyelerinin, bu görevlerinin yanında ayrıca şirket içerisinde hizmet
akdine bağlı olarak çalıştırılmaları halinde bu kişiler Kanunun 4/1-a maddesi gereği sigortalı olacaklarıdır.
KAYNAKÇA
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SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ
YAPILANDIRMA ŞARTLARI
Ekrem TAŞBAŞI*
I-GİRİŞ
6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna “Sosyal güvenlik destek prim
borçlarının yapılandırılması” başlığını taşıyan Geçici 46 ncı madde ile
01/10/2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan yaşlılık,
emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 28/02/2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş
olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri yapılandırma imkanı
getirilmiştir.
Yapılandırmayla sosyal güvenlik destek prim borçları için peşin ödeme
ve taksitle ödeme imkânı getirilmiştir. Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırılan borçların tamamının 31/05/2013 tarihine
kadar sadece anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.
Taksitle ödeme seçildiğinde ise taksitler halinde ödenecek olan tutarın
tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile
gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE aylık değişim oranı ile basit usulde hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar,
borçlularca talep edilen taksit sayısına göre katsayılar ile çarpılmaktadır.
Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar taksit sayısına bölünecek ve
ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenmektedir.
Bu makalede sosyal güvenlik destek priminin tanımı, türleri, yükümlüsü, oranı ve 6385 sayılı Kanunla sosyal güvenlik destek prim borçlularına
getirilen yapılandırma şartlarından bahsedilecektir.

*

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı
Bu makalede yer alan görüşler yazarın kişisel görüşleridir. Bu nedenle çalıştığı Kurumu
bağlamaz.
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II- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN TANIMI VE
TÜRLERİ
1) Sosyal Güvenlik Destek Priminin (SGDP) Tanımı
Sosyal Güvenlik Destek Primi, belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim
ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları
halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde
kendilerinden alınan primdir1.
2)Sosyal Güvenlik Destek Priminin Türleri
SSK sigortalıları açısından SGDP uygulamasına 6/5/1986 tarihinden
itibaren başlanılmış olup bu tarihten sonra yaşlılık aylığı bağlanan SSK
sigortalılarının yeniden çalışmaya başlayıp istekte bulunmaları halinde
SGDP ödenmesi imkan sağlanmıştır. Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da banka sandıklarına göre emekli olup (4/a) kapsamında çalışmaya başlayanlar
da 6/5/1986 tarihinden itibaren SGDP’ye tabi tutulmuşlardır.
1/10/1999 tarihinden itibaren (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra serbest avukat veya noter olarak çalışmalarını sürdürenlerin
aylıklarından sosyal yardım zammı dahil % 15 oranında SGDP kesilmeye
başlanmıştır.
Bağ-Kur sigortalılarından emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında
çalışması olanlar hakkında SGDP uygulamasına ilk defa 8/9/1999 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Bağ-Kur sigortalılarının aylıklarından % 10
oranında SGDP kesintisi yapılmıştır.
SSK, Emekli Sandığı ya da banka sandıklarına göre aylık alıp (4/b)
kapsamında çalışmaya başlayanlardan ticari kazanç veya serbest meslek
kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlardan 2/8/2003, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar sicili ile
birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı
olanlar ve şirket ortaklarından 28/1/2004 tarihinden itibaren 12 nci gelir
basamağının % 10’u oranında SGDP alınmaya başlanmıştır. Bu kişiler
SGDP prim tutarını Bağ-Kur’a ödemişlerdir.

1 Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin 14 Soru ve Cevap, sayfa 1.
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3- Sosyal Güvenlik Destek Priminin Yükümlüsü ve Oranı
İşverenler sigortalılara ödedikleri ücretten sigortalıya ilişkin SGDP hissesini kesip Kuruma bildirim yaparlar. (4/a) sigortalılarının yaşlılık aylıklarından SGDP kesilmez. 2008 yılı Ekim ayı başından sonra emekli olup
(4/a) kapsamında çalışması olanlardan kısa vade sigorta prim oranına % 30
ilave edilerek SGDP alınır. 1/10/2008-31/8/2013 tarihleri arasında SGDP
oranı % 31,5 ile 36,5 arasında değişmekte olup 1/9/2013 tarihinden sonra
bu oran % 32 olacaktır. % 30 oranındaki SGDP’nin ¼’ü sigortalı, ¾’ü
işveren hissesi olup işveren kısa vade primini de ilave ederek Kuruma bildirim yapar. 2008 yılı Ekim ayı başından sonra yaşlılık ve emeklilik aylığı
bağlanıp (4/b) çalışması olanların aylıklarından 2008 yılında % 12, 2009
yılında % 13, 2010 yılında % 14 ve 2011 yılından itibaren de % 15 oranında SGDP kesilmektedir.
III- 6385 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA
ŞARTLARI
1)Genel Olarak
Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin
sosyal güvenlik destek prim borçları için 6385 sayılı Kanunla2 yapılandırma imkanı getirilmiştir. Bu düzenleme sosyal güvenlik destek prim borcu
olanlara 6111 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bir kez daha yapılandırma imkanı verilmesi anlamına gelmektedir.
Getirilen düzenlemeyle 5510 sayılı Kanuna “Sosyal güvenlik destek
prim borçlarının yapılandırılması” başlığını taşıyan Geçici 46 ncı madde
eklenmiştir.
Geçici 46 ncı maddede; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
iştirakçi veya sigortalı olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması
nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu iti2 10/01/2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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barıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi
borçları ve ferilerinin, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip
eden aybaşından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde
6111 sayılı Kanuna3 göre yapılandırılacağı belirtilmektedir.
2) Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları ve Dönemi
01/10/2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan yaşlılık,
emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 28/02/2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan
sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri yapılandırma kapsamında
yer almaktadır.
3) Başvuru Süresi, Şekli ve Yeri
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, en geç 31/05/2013
tarihine kadar (bu tarih dahil) müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sosyal güvenlik destek primi borçları için yapılacak başvuruların yeri,
borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne
ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre değişmektedir. Buna göre;
a- Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için elden ya da posta kanalıyla, herhangi
bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
b- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya
çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin
sosyal güvenlik destek primi borçları için, elden ya da posta kanalıyla borç
dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik
merkezi takip birimine,
c- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
3 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
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kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya
başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için, yine elden ya da
posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,
d- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal
güvenlik destek primi borçları için, elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir4.
4) Yapılandırma Borcunun Hesaplanması, Ödeme Süresi ve Şekli
Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin
sosyal güvenlik destek prim borçlarının, 6111 sayılı Kanun hükümlerine
göre yapılandırılması hüküm altına alındığından, yapılandırma borcunun
hesaplanması ve ödeme süresi bu Kanunun ilgili hükümlerine göre belirlenecektir.
6385 sayılı Kanuna istinaden kapsama giren alacak asıllarına, ödeme
vadesinin sona erdiği tarihten 6385 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar
(bu tarih hariç) geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine,
her bir ay için belirlenmiş TEFE/ÜFE aylık değişim oranları basit usulde
uygulanmak suretiyle tahsil edilecek tutar hesaplanmaktadır.
Dolayısıyla kapsama giren alacaklar için gecikme cezası ve gecikme
zammı yerine;
- 1999/Ekim ayından 2004/Aralık ayına kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,
- 2005/Ocak ayından 2013/Ocak ayına kadar (bu ay dahil), üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 11.02.2013 tarih ve 2013/8 sayılı genelgesi, sayfa 2-3.
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6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, ödeme vadesinin
sona erdiği tarihten, 2013/Ocak ayına kadar geçen her bir ay için ilgili aya
ilişkin belirlenmiş TEFE/ÜFE aylık değişim oranları aylık olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği 2013/Ocak ayı için ise 2012/Aralık ayına ilişkin ÜFE
aylık değişim oranı (günlük olarak hesaplanacaktır) dikkate alınmaktadır.
Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (-) değer
aldığı aylar için; eksi değer almış olan oran da dikkate alınacak, ancak
ilgili ay için peşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, her halükarda alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır. Dolayısıyla, gecikme cezası ve
gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılacak
olan alacak tutarı hesaplanmış olmaktadır.
5) Peşin ödenecek tutarın hesaplanması, borcun ödeme süresi ve
şekli
Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere
ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için peşin ödeme yolunu tercih
etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçların tamamının 31/05/2013
tarihine kadar sadece anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.
Bu itibarla; 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan alacağın tamamının en geç 31/05/2013 tarihine kadar ödenmesi halinde, 6385 sayılı Kanunun yayımlandığı 19/01/2013 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar
geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.
Yapılan başvuru sırasında 6385 sayılı Kanuna göre hesaplanan borcun
taksitler halinde ödeneceği beyan edilmesine rağmen borcun tamamının
31/05/2013 tarihine kadar ödenmesi halinde de peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilecek ve 19/01/2013 tarihinden ödemenin yapıldığı
tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.
6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle olmak üzere altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi
mümkündür. Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten
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birini seçmeleri gerekmektedir.
Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği
varsayılarak işlem yapılmaktadır. Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme
yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine tercihi mümkün bulunmayan
bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki
taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş
olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem
yapılmaktadır.
Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme
zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE aylık değişim oranı ile basit
usulde hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen
taksit sayısına göre;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılmaktadır. Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas
toplam alacak tutarı ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan
tutar taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek
taksit tutarı belirlenmektedir.
Ayrıca yapılandırma kapsamına giren borçları için, peşin ödeme yolunu
tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk
taksit süresi içinde ödeyememeleri halinde, birinci taksit süresinin sona
erdiği 31/05/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına göre altı,
dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksite çevrilmektedir.
Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların,
- 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek
prim borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden
yapılandırılan borçların ilk taksitinin 31/05/2013 tarihine kadar anlaşmalı
bankalara ödenmesi gerekmektedir.
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-1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek
prim borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden
yapılandırılan borç tutarları 4/1(a) kapsamındakiler için banka ya da aylıktan kesme, 4/1(c) kapsamındakiler için sadece aylıktan kesme yoluyla
tahsil edilmektedir.
III- SONUÇ
Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine
getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı
kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde sosyal güvenlik destek primi
alınmaktadır.
01/10/2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan yaşlılık,
emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 28/02/2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan
sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri yapılandırma kapsamında
yer almaktadır.
Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere
ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için peşin ödeme yolunu tercih
etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçların tamamının 31/05/2013
tarihine kadar sadece anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.
Taksitle ödeme seçildiğinde ise taksitler halinde ödenecek olan tutarın
tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile
gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE aylık değişim oranı ile basit usulde hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar,
borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılmaktadır. Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas
toplam alacak tutarı ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan
tutar taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek
taksit tutarı belirlenmektedir.
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GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ
OLDUĞU KİŞİLERİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ
Mikail KILINÇ*
1.GİRİŞ
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilere yurt dışında da tedavi olabilme, tetkik ve tahlillerini yurt
dışında yaptırabilme imkanı getirilmiştir. Kişilerin tedavilerinin yurt içindeki sağlık hizmet sunucularından sağlanması esas olmakla birlikte hangi
durumlarda kişilerin yurt dışında tedavi olabileceği, tetkiklerini yaptırabileceği ve bunun bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumunun karşılayacağı
makalemizin konusunu oluşturmaktadır.
2. YURT DIŞINDA TEDAVİ
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile Genel Sağlık Sigortalılarına ve bunların bakmakla
yükümlü olduğu kişilere yurt dışında tedavi olabilme imkanı getirilmiştir.
Kişilerin tedavilerinin yurt içindeki sağlık hizmet sunucularından sağlanması esas olmakla birlikte hangi durumda kişilerin tedavilerinin yurt dışında sağlanacağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 66 ıncı maddesi belirtilmiştir. Kanun maddesinde asıl olarak
belirtilen 2 durum bulunmaktadır.
Ø Yurt dışında bulunan genel sağlık sigortalısının, yurt dışında bulunduğu sırada meydana gelen rahatsızlığı dolayısıyla tedavisinin sağlanması,
Ø Tedavi amacıyla yurt dışına gönderilme.
1.1. Yurt Dışında Bulunan Genel Sağlık Sigortalısının, Yurt Dışında Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Rahatsızlığı Dolayısıyla Tedavisinin Sağlanması
Yurt dışında bulunan genel sağlık sigortalısı, yurt dışında bulunduğu
sürece sigortalılık durumunun devam etmesi şartıyla bulunduğu ülkedeki
tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Hangi du* SGK Müfettiş Yardımcısı
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rumlarda ve hangi tedavilerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını belirtmek gerekirse, 5510 sayılı kanun kapsamında olan;
ü 4/a ve 4/c sigortalılarından; işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûle uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak geçici görevle yurt dışına gönderilenlere, acil
hallerde,
ü 4/a ve 4/c sigortalılarından; işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûle uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak sürekli görevle yurt dışına gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere
yapılan sağlık yardımları,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.
Burada önemli olan husus, sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri, yurtiçinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte
ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Geçici veya sürekli görevle yurtdışında bulunan
sigortalıların sağlık hizmeti giderleri, öncelikle işverenler tarafından ödenmekte ve yurt dışında görevli olunduğuna dair belge ile birlikte (belgede
geçici veya sürekli görevlendirme yapıldığının belirtilmesi gerekmektedir)
mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere (fatura vb.) dayanılarak Kurumdan talep edilmektedir. Geçici ya da sürekli görevle yurt
dışında bulunmanın kıstası, yurt dışında bulunulan süredir. 6 aydan fazla
görevle gönderilme sürekli görevle gönderilme sayılmaktadır.
2.2.Tedavi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilme
Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit edilen kişilerin tedavileri yurt dışında yapılabilmektedir.
Bunun için izlenmesi gereken süreç,
ü Sağlık Kurulu Raporunun Temini
ü Sağlık Kurulu Raporunun Teyit Ettirilmesi
ü Sağlık Kurulu Raporlarının Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne İntikal ettirilmesi ve Onaylanması
ü Yurtdışı Tedavi Talebi ile Diğer Belgelerin İlgili Birimlere Gönderilmesi
ü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince Diğer İşlemlerin Yapılması
ü Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi
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Öncelikli olarak genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, tedavilerinin yurt içinde mümkün olmadığına dair ilgili sağlık
kuruluşundan usulüne uygun düzenlenmiş, “Sosyal Güvenlik Kurumunca
Sağlık Yardımlarından Yararlandırılanların Yurt Dışına Tedaviye Gönderilmelerine İlişkin Sağlık Kurulu Raporu” formatına uygun rapor almaları
gerekmektedir. Kişilerin kendileri ya da bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik
İl Müdürlüğü tarafından usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince teyit edilecek ve daha
sonra da Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır. Bu işlemlerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yapılmasını isteyen kişilerin, bir dilekçe ekinde raporu ve eki belgeleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne sunmaları yeterli olacaktır. Kişinin tedaviye müstahak olup olmadığı Sosyal Güvenlik
İl Müdürlüğü tarafından sorgulandıktan sonra, rapor ve eki belgeler, hasta/
hasta yakını veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürlük Makamının onayına sunulacaktır. Kurumca onaylanan
rapor ve diğer belgeler, tedaviyi sağlayacak sağlık tesisi ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve tedavi esnasında veya sonrasında tanzim olunan
belgelerin onaylanması, tercüme edilmesi gibi işlemlerin yürütülebilmesi
amacıyla Dışişleri Bakanlığına gönderilecektir. Diğer işlemlerin yürütülmesi için, sağlık kurulu raporu ve yurtdışı tedaviye ilişkin diğer belgeler ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne ayrıca gönderilmektedir. Genel Sağlık
Sigortası Genel Müdürlük Makamından onay alındığına ve konu hakkında
Dışişleri Bakanlığına bilgi verildiğine ilişkin talimatın sosyal güvenlik il
müdürlüğüne ulaşmasına müteakip;
ü 5510 sayılı Kanunun 4(a) kapsamındaki sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi için ilgili ülkeye göre formülerlerin tanzim edilmesi,
ü Yurtdışı yol, gündelik ve refakatçi giderleri için harcırah işlemleri
(Avans verilmesi dahil),
ü Tedaviye ilişkin paranın ilgili ülkeye transfer işlemleri,
ü Tedavinin bitiminde sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi ile
mahsuplaşma işlemleri vb. işlemler yürütülecektir.
Yurt dışında tedavi edilecek kişi, var ise yurt dışındaki sevke konu tedaviye ilişkin sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir ve sağlık
hizmeti giderlerinin tümü karşılanır. Yurt dışında sözleşmeli sağlık hizmeti
sunucusunun olmaması hâlinde de sevk edilen sağlık hizmeti sunucusunda
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yapılan tedavilere ait giderlerin tamamı Kurumca ödenir. Yurt dışında yapılan tedavi bedelleri, Kurum tarafından yurt dışı sağlık hizmeti sunucusu
banka hesabına havale edilmesi veya kişilerce ödenen tutarın belge karşılığı kendilerine ödenmesi suretiyle karşılanır.
Yurt dışı tedavi süreleri 6 (altı)’şar aylık dönemleri aşmayacak şekilde
belirlenmektedir. Ancak bazı hallerde tedavilere aralıklarla devam edilebilmektedir. Ayrıca yurt dışı tedaviler en fazla 2 (iki) yıla kadar uzatılmaktadır. Bu 2 yıllık sürenin bitiminden sonra yapılan herhangi bir sağlık
gideri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmamaktadır.
2. YURTDIŞINDA TAHLİL-TETKİK YAPTIRMA
Yurt içinde yapılamayan tetkik/tahlillerinin yurt dışında yaptırılması da
mümkündür. Bu işlemin yaptırılması,
a-Numunenin yurt dışına gönderilmesi
b-Hastanın yurt dışına gönderilmesi şeklinde yapılmaktadır.
3.1.Yurtdışı tetkik bedellerinin ödenmesi
Numunenin gönderilmesi veya hastanın gönderilmesi suretiyle yurt dışında yapılan tetkik ve tahlil bedeli, tetkik ve tahlili yapan sağlık hizmeti
sunucusunca düzenlenen faturada ve fatura yerine geçen belgede belirtilen
tutar üzerinden, Kurum tarafından yurt dışı sağlık hizmeti sunucusu banka
hesabına havale edilmesi veya kişilerce ödenen tutarın belge karşılığı kendilerine ödenmesi suretiyle karşılanır.
3. SONUÇ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca gerek kişilerin tedavilerinin gerekse tetkik ve tahlillerinin yurt dışında
yapılması imkanı sağlanmıştır. Bu çerçevede 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar
Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4/a ve 4/c sigortalılarından;
işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûle uygun olarak veya kamu
idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin acil hallerde, sürekli görevle yurt dışına
gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılan sağlık yardımları, Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından karşılanacaktır. Ayrıca yurt içinde tedavisi mümkün olmayan sigortalıların ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alınacak rapor
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kapsamında yurt dışına gönderilerek tedavi olmaları, tedavi masraflarının
da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması mümkündür.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu (25.03.2010) Sağlık Uygulama Tebliğ Ankara: Resmi Gazete (27532 Mükerrer)
T.C Yasalar (16.06.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ankara: Resmi Gazete (26200sayılı)
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KİMLER 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ AYLIK
HAKKINDAN YARARLANABİLİR, AYLIĞIN HESAPLANMASI,
MUHTAÇLIĞIN TESPİTİ VE SAĞLIK YARDIMLARINDAN
YARARLANMA USULLERİ NELERDİR?
Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**

I- GİRİŞ
Sosyal güvenlik kavramı günümüzde yaygın olarak sosyal sigorta sistemi ile sağlanan yardımlar şeklinde algılanmaktadır. Ancak esas itibariyle
sosyal güvenliğin sağlanmasında tek kullanılan yöntem sosyal sigorta tekniği değildir. Zira sosyal güvenliğin sağlanmasında tarihsel süreç içinde
birçok sosyal güvenlik tekniği kullanıla gelmiştir (Arıcı, 2006, 113). Bu
bağlamda sosyal sigorta tekniğini, primli rejim içinde sosyal güvenliğin
sağlanmasında en çok kullanılan ve en yaygın olan sosyal güvenlik tekniği olarak açıklamak daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır (Göktaş, Çakar
ve Özdamar, 2011, 49; Kuruca ve Özdamar, 2013, 599). Belirtmeliyiz ki;
prime dayalı sosyal güvenlik sistemlerini uygulayan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sosyal sigorta tekniğinin yanında primsiz rejim ya
da kamu sosyal güvenlik harcamaları olarak nitelendirilen sosyal yardım
ve hizmet tekniği sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak yerini
almıştır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2012, 983).
Primsiz rejimin belirleyici özelliği, yardımlardan yararlananların bu
yardımların finansmanına katılmamalarıdır. Primsiz rejimin finansmanı
devlet bütçesi, kamu kaynakları, fonlar ve gönüllü kuruluşlar tarafından
sağlanmaktadır. Finansmandaki bu özelliğe bağlı olarak da sistem primsiz
rejim adını almaktadır ve belirttiğimiz bu özelliği dolayısıyla primli rejimlerden ayrılmaktadır (Çakar, 2008, 33). Primsiz rejim sistemindeki temel
amaç genellikle primli rejimin kapsamı dışında kalan, sosyal korumaya en
fazla ihtiyaç duyanlara hizmet götürmektir. Bu nedenle primsiz rejim aynı
zamanda sosyal bütünleştirme işlevini üstlenerek, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ilkesini yaşama geçirmektedir (Güzel ve ötekiler, 2012, 983).
* İstanbul SGK İl Müdür Yrd. - Doktora Öğrencisi
** Sosyal Güvenlik Denetmeni, Doktora Öğrencisi
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Ülkemizde primsiz rejim anlamında ilk ciddi adım, 2022 sayılı “65
Yaşını Doldurmuş Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” ile (2022 sayılı yasa, 1976) atılmıştır. Şöyle
ki 2022 sayılı yasa ile kimsesiz, 65 yaşını doldurmuş veya özürlü Türk
vatandaşlarına yardım eli uzatılmıştır (Tunçomağ, 1986, 79). Kanunun uygulanmasına ilişkin birçok yönetmelik değişikliği yapılmış, nitekim son
olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 25 Ocak 2013 tarihinde yeni
bir yönetmelik yayımlanmıştır (65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik, 2013). Bu çalışmada primsiz
rejim sistemi içinde yer alan 2022 sayılı Kanun kapsamında kimlerin aylık hakkından yararlanabileceği, aylıkların nasıl hesaplandığı, muhtaçlığın
tespitinin yeni yönetmeliğe göre nasıl belirleneceği, sağlık hizmetlerinden
hangi kapsamda yararlanabilecekleri konularına açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
II- 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLANLAR
2022 sayılı Kanun ile 65 yaşını doldurmuş, kendisine bakmakla yükümlü kimseleri bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi
birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir ve aylık almayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire
sahip bulunmayan ve muhtaçlığını il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma Vakıflarından1 alacakları belgelerle kanıtlayan Türk vatandaşlarına hayatta
bulundukları sürece aylık bağlanmaktadır (Güzel ve ötekiler, 2012, 1000;
Göktaş ve ötekiler, 2011, 84).
Ayrıca, 1 Temmuz 2005 tarih 5378 sayılı Kanun’un 25. maddesi ile
2022 sayılı Kanuna Ek 1. madde eklenmiştir. Yapılan bu düzenleme sayesinde 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte;
• Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu
raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 70 ve üzerinde olan, 18 yaşını
doldurmuş bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bu1 Muhtaçlık belgesi daha önce il veya ilçe idari kurullarından alınmakta iken bu hüküm 662
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakıfları olarak değiştirilmiştir.
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lunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun
bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya
bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat
gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her
türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun
1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlar,
• 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam
özür oranı % 40 ile % 69 arasında olan, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi
bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü
kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında
olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya
doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022
sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlar,
• Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir
veya aylık hakkından yararlanmadığı, nafaka bağlanmadığı veya bağlanması mümkün olmadığı gibi, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat
gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmadığı ve her ne
ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına
göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az
geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını
gerçekleştirdiği, toplam özür oranı %402 ve üzerinde olduğu gibi 18 yaşını
da tamamlamamış durumda özürlü yakını olanlar,
• Sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta
olan çocuklardan özürlü olanların aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları toplam özür oranlarına göre ödenecek olan aylık tutarından düşük
olanlar, da 2022 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.

2 %40 ibaresi Kanunda olmayıp yönetmelikte belirtilmiştir.

OCAK - ŞUBAT 2013

313

MALİ

ÇÖZÜM

III. 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAN YARARLANAMAYACAK
OLANLAR
Aylıktan faydalanamayacak olanlar yönetmeliğin 7’inci maddesinde
sayılmıştır. Buna göre sistem üzerinden yapılan sorgulamalar ve sosyal incelemeden elde edilen verilere göre;
• Sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları nedeniyle yetim olarak
aylık veya gelir alan çocuklardan, aylık ya da gelirleri özürlülük derecelerine göre ödenecek olan aylık tutarından düşük olanlar hariç olmak üzere,
hangi adla olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir
veya aylık alanlar,
• Sosyal Güvenlik Kurumuna isteğe bağlı prim ödeyenler,
• 5510 sayılı Kanuna göre uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
• 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar,
• Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde3 nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,
• Mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı bir geliri bulunanlar,
• Her hangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı bir
gelir sağlayan veya sağlaması mümkün olanlar,
• Malları ve gelirleri devir edilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel
kişilerce kendilerine bakılanlar,
• Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarında iaşe ve ibateleri dahil olmak
üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar
2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması hakkından yararlanamazlar.
IV. AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI
2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması için aranan şartları, 65 yaşını
doldurmuş bulunma, kimsesiz bulunma, çalışma gücünden yoksun olma,
muhtaç durumda bulunma, Türk vatandaşı olma ve başvuru olarak sıralamak mümkündür.

3 01.01.2013 ila 30.06.2013 devresi için muhtaçlık sınırı 119,62 TL’dir.
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A. 65 YAŞINI DOLDURMUŞ BULUNMA
2022 sayılı Kanuna göre, yaşlı sayılmak için öngörülen yaş sınırı 65’tir.
Bu anlamda sağlanan yardımlardan faydalanabilmek için 65 yaşının doldurulmuş olması ve muhtaç olunması öncelikli aranan koşullardır. Yaşın tespitinde ilgililerin 2022 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihteki nüfus kütük
kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapılacak
düzeltmeler ile 2022 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten geriye doğru
bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler yaşın tespitinde dikkate alınmaz. Kanun koyucu, bu düzenleme ile doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmelerle
hak etmediği halde kapsama dâhil olunmasının önüne geçmeye çalışmıştır
(Sözer, 1997, 50).
Kanunda belirtilen 65 yaş sınırının iki istisnası söz konusudur. Buna
göre 65 yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını
devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını (özür oranı %70 olanlar)
tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık raporuyla kanıtlayanlar ile
durumlarına uygun bir işe yerleştirilemeyen özürlülerden (özür oranı %40
ila 69 arasında olanlar) kanunda belirtilen şartları taşıyan Türk vatandaşlarına da kanun hükümlerine göre aynı ölçüde aylık bağlanır (Ekmekçi ve
Tuncay, 2009, 509). Diğer bir anlatımla, 65 yaşını doldurmamış olmakla
beraber, başkalarının desteği olmaksızın hayatını devam ettirmeyecek derecede malul olanlar ile çalışma gücünü önemli ölçüde kaybetmiş ve durumuna uygun bir işe yerleştirilememiş olan özürlüler 2022 sayılı Kanundan
yararlanabilirler (Çakar, 2008, 76).
B. KİMSESİZ OLMA
2022 sayılı Kanunda öngörülen yardımlardan faydalanmak için aranılan
bir diğer şart ise kimsesiz olmaktır. Kimsesiz sayılmadan kasıt, kendisine
kanunen bakmakla yükümlü kimsenin olmamasıdır. Bakmak ise barınma,
giyinme, yeme, içme, eğitim, tedavi gibi her türlü ihtiyacı karşılamak anlamındadır (Çürük, 1999, 179). Bununla birlikte kocası, hükümlü, gaip veya
akıl hastası olmayan evli kadınlar, 18 yaşından küçük anası ve babası olan
çocuklar, güçsüzler yurdunda parasız bakılanlar, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 18 yaşından küçük çocuklar, huzur evlerinde ücretsiz bakılanlar, ölünceye kadar
bakma akdi uyarınca kendilerine bakılanlar, ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler ve diğer özel kanunlara göre bakım altına alınanlar,
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kendilerine kanunen bakmakla yükümlü kimseleri olduğu için kimsesiz
sayılmazlar (Şakar, 1987, 437).
Yönetmelik hükmüne göre nafaka alanların yanı sıra nafaka alması
mümkün olanlarda kimsesiz sayılmamaktadır (Yön., m.3/ç). Ancak bizimde katıldığımız görüşe göre ise fiilen nafaka bağlanmamış olanların nafaka
bağlanmadığı sürece 2022 sayılı Kanuna göre kimsesiz sayılmaları Kanunun amacına uygun olacaktır (Ekmekçi ve Tuncay, 2009, 510).
C. ÇALIŞMA GÜCÜNDEN YOKSUN OLMA
2022 sayılı Kanunun uygulanmasında, 18 yaşından büyük, 65 yaşından
küçük olup tüm vücut fonksiyonlarını % 40 ile % 69 arasında kaybedenler
“özürlü”, % 70 ve üzerinde kaybedenler ise “ başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü” olarak kabul edilir. Bu
haldeki özürlülerin, tüm vücut fonksiyonlarını kaybetme oranlarını “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”4 esaslarına göre verilecek tam teşekküllü
resmi hastane sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir
(Göktaş ve ötekiler, 2011, 88).
D. MUHTAÇ OLMA VE MUHTAÇLIĞIN TESPİTİ
Muhtaçlık, aylık başvurusunda bulunanların “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine” (ADNKS) kayıtlı oldukları adreslerin bağlı olduğu il veya
ilçe Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından tespit edilir. 2022 sayılı Kanuna göre muhtaç olmak koşulu ile 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 18 yaşından büyük özürlüler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını
doldurmamış özürlü yakını bulunan Türk vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır.
Yönetmeliğin 7. maddesinde “2022 sayılı Kanunun 1. maddesinde
belirtilen gösterge rakamının devlet memurlarının aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpılmasından bulunacak tutardan daha az geliri olanlar 2022
sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır. 2022 sayılı Kanunun 1inci
maddesinde belirtilen gösterge rakamı, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda farklı olarak tespit edilmesi halinde bütçe kanundaki gösterge rakamı uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.
4 Anılan yönetmelik 14.01.2012 tarih 28173 sayılı resmi gazetede yayımlanarak daha önce
uygulanan 16.12.2010 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
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Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 1620 olarak belirlenen gösterge
rakamının, memur maaşlarına uygulanan katsayı ile çarpımında bulunacak
miktarda (1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 1.620 x 0,073837 = 119,62 TL)
aylık ortalama geliri bulunanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık
bağlanmaz.
Diğer bir ifadeyle 2013 yılının ilk altı aylık kısmı için 119,62 TL’den
daha fazla geliri olanlar 2022 sayılı Kanuna göre muhtaç sayılmayarak bu
kişilere aylık bağlanmamaktadır. Daha önceki uygulamalarda muhtaçlığın
belirlenmesinde objektif kriterler belirlenmemişken yeni yayımlanan yönetmelikle muhtaçlığın puanlama formülü ile belirleneceği hüküm altına
alınmıştır (Yön., m.7/7). Ancak yönetmelikte puanlama formülü uygulamasına geçilmesi ön görülmekle birlikte puanlama formülünün ne şekilde
uygulanacağına açıklık getirilmemiştir. Bunun yerine puanlama formülü
uygulamasına geçinceye kadar muhtaçlığın, gelir, servet ve harcamalar
esas alınarak hesaplanacağı belirtilmiştir (Yön., geç. m, 1).
1. Hane İçinde Yaşayanların Gelir Durumunun Tespiti
Hanenin gelir durumu;5
‒ Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer
gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
‒ Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu
için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
‒ Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen)
kira getirisinin toplamı,
‒ İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa
veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
‒ Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
‒ Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
5 Belirtmeliyiz ki, kanunda veya yönetmelikte kişi başına düşen gelir hesaplanırken hane içinde yaşayanların hangilerinin hesaplamaya dahil edileceği hangilerinin hesaplamaya dahil edilmeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda kişi başına düşen gelir hesaplanırken,
akrabalık bağı olsun olmasın hane içinde yaşayan tüm bireylerin dikkate alınması gerekmektedir.
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‒ Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
‒ Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
‒ Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de
biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de
biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
‒ Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
‒ Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,
‒ 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7
nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun
gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,
‒ Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
‒ Tarımsal destek geliri tutarı,
‒ Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı
gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
‒ Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir. Hanenin gelir durumuna
ilişkin yukarıda yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar6.
Burada özellikle “mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun rayiç bedelinin 240’ta biri” nin gelir olarak
esas alınması üzerinde durulması gerekmektedir. Örneğin 65 yaş üzerinde karı ve koca’ya hayırsever bir vatandaş tarafından rayiç bedeli 60,000
TL olan bir evin bedelsiz olarak tahsis edildiğini varsayalım. Bu durumda
60,000 TL’nin 240’ta biri olan 250,00 TL gelir olarak kabul edilecek. Başka hiçbir geliri olmayan 65 yaş üzerindeki karı ve koca için 125,00’er TL
kişi başına düşen gelir hesaplanacaktır. Hesaplanan 125,00 TL’lik gelir,
aylık için aranan 119,62 TL’nin üzerinde olduğundan bu durumdaki kişilere muhtaç değilsiniz denerek talepleri reddedilecektir (Çakar ve Çakmak, 2013).
6 Yönetmeliğe göre Mütevelli Heyeti: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının karar organını ifade etmektedir.
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2. Hane İçinde Yaşayanların Harcama Durumunun Tespiti
Yeni yönetmelikle birlikte gelir üzerinden muhtaçlığın tespiti yönteminden vazgeçilmiş ve gelirlerin yanı sıra giderlerde dikkate alınarak muhtaçlığın belirlenmesi yöntemine geçilmiştir. Bu anlamda muhtaçlık araştırması yapılırken gelir durumunun yanı sıra hanenin harcama durumu da
dikkate alınarak, gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence
ve benzerleri için yapılan yıllık ödemeler üzerinden hesaplanan miktarın
aylık ortalaması alınacaktır (Çakar ve Çakmak, 2013).
Belirtilen şekilde hesaplanan aylık harcama miktarı gelir miktarıyla
karşılaştırılacak, harcama miktarının gelir miktarından fazla olduğunun
tespit edilmesi halinde aradaki fark kadar gelir tutarına ilave yapılacaktır. Eğer gelir miktarı harcama miktarından fazla ise bu sefer harcamalar
gelire eklenmeyecektir. Yine kişi başına düşen gelir hesaplanırken tespit
edilen harcama miktarı gelirden hiçbir şekilde düşülmeyecektir.
Burada özellikle vurgulanması gereken husus, harcama miktarının gelir
miktarından fazla olması halinde harcamanın kaynağı araştırılmadan fazla olan miktarın her koşulda gelire eklenmesi durumunda kanunun kapsamının daraltacağı ve amaç uzaklaşılmasına sebep olacağıdır. Kanımızca
öncelikli olarak harcamanın kaynağı araştırılmalı ve harcama tutarı içinde
çevreden yapılan yardımların ağırlıklı olduğunun anlaşılması halinde harcama tutarı fazla olsa dahi gelire dâhil edilmemelidir.
Çünkü, Ülkemizde yardımlaşma müessesesi oldukça gelişmiştir. Bu
durum hiç şüphesiz İslam dininin bir gereğidir. Nitekim insanın, dini ve
vicdani görevi olan yardımlaşmaya peygamberimiz “komşusu açken tok
yatan bizden değildir” hadisiyle dikkat çekmiştir. Hal böyleyken harcama miktarının gelirden fazla olmasının kayıt dışı kazançla açıklanması ve
gelire eklenmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Diğer taraftan nasıl olsa
çevredeki insanlar yeterli yardımı yapıyorlar o halde asgari bir gelire kavuşan yaşlı veya özürlüye Devletin yardım etmesine gerek yoktur şeklinde
bir değerlendirme yapılması sosyal devlet anlayışını benimseyen bir Ülke
için mevzu bahis dahi edilemez (Çakar ve Çakmak, 2013).
Bu nedenle kişi başına düşen aylık ortalama harcama miktarı hesaplanırken, muhakkak harcamanın kaynağı araştırılmalı ve harcamanın çevreden yapılan yardımlara bağlı olduğunun anlaşılması halinde gelire ilave
edilmemesi gerektiği yönetmelikte belirtilmelidir. Bunun değerlendirilmesi ise sosyal incelemeyi yapacak olan uzmanlara bırakılmalıdır.
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E. TÜRK VATANDAŞI OLMA
2022 sayılı Kanun ile sağlanan yardımlardan yararlanmak için aranan bir
diğer koşul ise Türk vatandaşı olmaktır (2022, m.1). Bu koşul sadece talep
halinde değil hak sahibi olunduktan sonrada geçerlidir. Yani, Türk vatandaşlığından çıkarılanlar, çıkanlar ya da bu hakkı kaybedenler gelire hak kazanmış
olsalar dahi aylıkları kesilir (Yön., m.11/2-d; Çakar, 2008, 79).
F. BAŞVURU ŞARTI
Aylık bağlanması için Yönetmelik ekindeki başvuru formunun doldurularak başvuru sahibinin ADNKS’nde kayıtlı olduğu il veya ilçe Sosyal
Yardımlaşma Vakfına başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuruların
şahsen yazılı olarak yapılması esas olmakla birlikte başvuru işlemi kanuni
temsilciler tarafından da yapılabilir. Ancak başvurunun kanuni temsilci
tarafından yapılması durumunda mahkemeden alınmış karar örneği, vekil
tarafından başvuru yapılması halinde vekâletname örneği başvuru formuna
eklenmelidir.
Başvuru formu ile birlikte aylık bağlanması için her hangi bir belge talep
edilmemesi esastır. Ancak özürlüler ve 18 yaş altı özürlü yakını bulunanlardan
bazı belgeler istenmektedir. Bu belgeler; özürlüler için sağlık kurulu raporunun aslı yada noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti, 18 yaş altı
özürlü yakını için ise sağlık kurulu raporunun yanı sıra kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının
aslı yada noter tarafından onaylı suretidir (Yön., m.5).
V. AYLIK HESAPLANMASI
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar için uygulanacak gösterge
rakamı 1620 olarak belirlenmiş olup yine gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0.073837 olarak kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda ilgililere 01.01.2013 ila 30.06.2013 devresi için
1620 gösterge rakamının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak olan
0.073837 ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık bağlanır.
Buna göre 01.01.2013 tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş muhtaç
yaşlılara bağlanacak aylık miktarı 1620 x 0.073837=119,62’ye %5 lik ek
ödeme tutarının ilave edilmesi suretiyle 119.60 x 5/100=125,60 TL olarak hesaplanacaktır. 2022 sayılı Kanuna göre aylıklar üç ayda bir yapıldığı
için7 125,60 x 3=376,80 TL üç aylık maaş tutarıdır.
7 Aylık ödemem dönemleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayıdır.
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Ayrıca 2022 sayılı Kanun EK 1. maddesine göre 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte; % 70 ve üzeri tüm vücut fonksiyonlarını kaybedenlere (başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde
özürlü) 2022 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre belirlenecek aylık tutarının %300’ü tutarında aylık bağlanır. Bu durumda ilgililere bağlanacak
olan aylık miktarı 1620 x 0.073837=119,616 x %300= 358,85’e %5’lik ek
ödeme tutarının ilave edilmesi suretiyle 358,85 x 5/100=376,79 TL olarak
hesaplanacaktır. Aynı şekilde bu kişilere de aylıklar üç ayda bir ödeneceğinden, ödenecek üç aylık miktarı da 376,79 x3=1.130,37 TL olarak hesaplanacaktır.
Tüm vücut fonksiyonlarını % 40 ile % 69 arasında kaybedenler ile 18
yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara ise 2022 sayılı Kanun’un
1. maddesine göre belirlenecek aylık tutarının %200’ü tutarında aylık bağlanır. Bu kişilere bağlanacak aylık miktarı da 1620 x 0.073837=119,616
x %200= 239,23’e %5’lik ek ödeme tutarının ilave edilmesi suretiyle
239,23 x 5/100=251,19 TL olarak hesaplanacaktır. Aynı şekilde bu kişilere de aylıklar üç ayda bir ödeneceğinden, ödenecek üç aylık miktarı da
251,19 x 3=753,58 TL olarak hesaplanacaktır.
Bunun yanı sıra belirtmeliyiz ki, 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”un 25. maddesiyle 2022 sayılı Kanuna Ek 1. madde ilave edilmiş,
ilave edilen bu Ek 1. maddenin son fıkrası 5754 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Yapılan bu değişikliğe göre Ek 1. maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre aylık almaya hak kazanacak şekilde özürlü olduğunu belgeleyen ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birinden malul olmaları
sebebiyle yetim olarak aylık ve gelir almakta olan çocuklardan, maddede belirtilen şartları yerine getirenlere, aldıkları aylık veya gelir toplamı
durumlarına göre ödenebilecek tutarın altında olması durumunda aradaki
farkın ilgili sosyal güvenlik kurumunca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aynı şekilde gelir ve aylık alanlara ise yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından
fark ödenir.
Bu şekilde sosyal güvenlik kurumlarından malul olmaları nedeniyle
yetim aylığı almakta olan çocukların, 2022 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinden yararlanabilmeleri için tüm vücut fonksiyonlarını, % 70 ve üzerinde
(başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede
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özürlü), ya da % 40 ile % 69 arasında (özürlü) kaybetmeleri koşullarından
birini yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Belirtilen koşullardan birini taşıyan ilgililerin, “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre
alınacak sağlık kurulu raporuyla birlikte aylık aldıkları sosyal güvenlik
kurumuna kendilerinin veya kanuni temsilcilerinin başvuruda bulunması
gerekmektedir (Kuruca ve Özdamar, 2013, 609).
Sosyal Güvenlik Kurumu özürlülük derecesi; % 70 ve üzerinde olduğu
tespit edilen malul çocukların almakta oldukları gelir ve aylık toplamının,
1620 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile
çarpımının % 300’ünün (1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 376,79 TL), % 40 ile
% 69 arasında olması halinde ise %200’ünün (251,19 TL) altında olması
halinde aradaki fark kadar aylıklarına ilave yapar. İlgililere ödenen bu fark
aylıklar, Hazine tarafından karşılanır.
VI- 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİLERE SAĞLIK
YARDIMI YAPILMASI
Sosyal güvenlik kurumlarından aylık ve gelir alanlar hariç, 2022 sayılı
kanundan yararlananların tedavi giderleri, 18 Haziran 1992 tarihli ve 3816
Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilmek suretiyle karşılanmaktaydı.
Ancak 2022 sayılı Kanunun sağlık yardımlarını düzenleyen 7 inci maddesi
5510 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanun ile değişik 106 ıncı maddesi ile 01
Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Yine,
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3)
numaralı alt bendinin yürürlüğe girdiği 01 Temmuz 2008 tarihi itibariyle
2022 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerin genel sağlık sigortalısı sayılacağı öngörülmüştür (5510, m. 60/c).
5510 sayılı Kanundaki düzenlemelere göre 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alanların 1 Temmuz 2008 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanmaları gerekmekteydi.
Kanundaki bu açık hükümlere karşın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
hazırlanan ve resmi gazetede yayımlanarak 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle
yürürlüğe giren “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği” ile 2022
sayılı Kanun kapsamındakilerin genel sağlık sigortalısı olarak kabul edilmelerinde bir geçiş süreci öngörülmüştür.
Tebliğin 27 maddesinde aynen “31.07.2008 tarihli ve 5797 sayılı Ka322
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nunla değişik 5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesi gereğince kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri yürürlükten
kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve
işlemlerin Kurum tarafından en geç üç yıl içinde devralındığı tarihe kadar
devam edeceğinden, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan 1.7.1976 tarihli ve 2022
sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle (9) numaralı alt bendinde sayılan 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy
Kanununun 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile
aynı Kanunun ek 16. maddesine göre aylık alan kişiler hakkında Kurumca devralındığı tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortası
hükümleri uygulanmaz.” denilerek, 3 yıllık bir geçişten bahsedilmiş ve bu
kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmamıştır.
Öte yandan 3816 sayılı Kanun kapsamındakilerin genel sağlık sigortasından faydalanmaları içinde bir geçiş süreci belirlenmiş ve kanunun
yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 2 yıl sonra yeşil kart
uygulamasının sonlandırılacağı ve 3816 sayılı Kanuna tabi olarak yeşil
kart hakkından faydalanacakların 1 Ekim 2010 tarihi itibariyle 5510 sayılı
Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olacakları düzenlenmiştir.
Ancak 5997 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun geçici
12. maddesinde yer alan “itibaren iki yıl süresince” ibaresi “01.01.2012
tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. Bu değişikliğe istinaden 2022 sayılı
Kanun kapsamında aylık alanlar yeşil kartlıların devri ile ilişkilendirilerek
01.01.2012 tarihine kadar genel sağlık sigortası kapsamına alınmamıştır.
Ön görülen sürenin dolmasıyla nitekim 01.01.2012 tarihinden itibaren
2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar genel sağlık sigortalısı olarak
sağlık yardımlarından yararlanmaya başlamıştır. 2022 sayılı Kanun gereği
aylığa hak kazananlar, aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı olacaklar ve aylığı bağlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapsama alındıkları tarihten itibaren bir ay içinde verilecek genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescilleri yapılacaktır (5510,
m.61/b). Genel sağlık sigortalısı sayılan bu kişiler için her ay otuz tam gün
genel sağlık sigortası primi ödenmesi bir zorunluluk olarak hüküm altına
alınmıştır (5510, m.88).
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Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için genel sağlık sigortası
primi, prime esas kazancın % 12’si (5510, m. 81/f) olarak belirlenmiş olup
2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanan kişiler için prim yılı merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere ilgili kamu idaresi tarafından ödenir
(5510, m.87/c). İlgililerden ise sunulan sağlık hizmetlerinden dolayı 5510
sayılı Kanunun 68. maddesinde belirtilen oranlarda katılım payı alınır. Ancak bunların ödemiş oldukları katılım payları talepleri halinde 3294 sayılı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre
kendilerine geri ödenir (5510, m.68/V). Belirtmeliyiz ki bahsi edilen kişilerin 2022 sayılı Kanun çerçevesinde aylık hakkından yararlanmaları için
aranan koşullar dikkate alındığında, her ne kadar ödemiş oldukları katılım
payları daha sonra geri ödense de katılım payı alınmayacak kişiler arasında sayılmamaları bir eksiklik olarak öne çıkmaktadır (Göktaş ve ötekiler,
2011, 100).
VII- SONUÇ
Primsiz rejim kapsamında yapılan yardımlar, toplum içinde yaşayan
bireylerin kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma
düşmeleri halinde asgari bir hayat düzeyinde yaşamlarını devam ettirmeleri için devlet bütçesinden yardım yapılması esasına dayanır. Daha yalın
bir anlatımla primsiz rejim içinde yapılan yardımlar, muhtaç, kimsesiz ve
yoksul insanlara sosyal güvenlik getiren bir sistemdir. Sistemin hizmet
sunduğu bu hedef kitlenin, sosyal güvenlik ihtiyacı acil, gerçek ve mutlaka
bekletilmeden karşılanması gereken bir ihtiyaçtır.
Diğer taraftan yeni yayımlanan yönetmelikle 2022 sayılı Kanuna göre
bağlanacak aylıklarda muhtaçlığın tespiti için kullanılan yöntem değiştirilmiş ve gelire ilave olarak harcamalarda muhtaçlığın tespitinde dikkate
alınmaya başlamıştır. Muhtaçlık sınırı ise 2013 yılının ilk altı aylık kısmı
için 119,62 TL’dir. Diğer bir anlatımla kişi başına düşen geliri, 119,62
TL’den fazla olanlara siz muhtaç değilsiniz denmektedir. Muhtaçlık sınırı
bu denli düşük tutulurken muhtaçlığın tespiti için gelirin yanı sıra giderlerinde dikkate alınacak olması ve giderler hesaplanırken çevreden yapılan
yardımlarında dikkate alınmayarak kişi başına düşen gelirin hesaplanacak
olması bu yardımlardan yararlanacak kişilerin sayısının hızla düşmesine
diğer bir anlatımla 2022 sayılı Kanun kapsamının daralmasına sebep olacaktır.
324
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ÖRNEKLERLE İŞ HUKUKUNDA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA VE
HÜKÜMLERİ
Bünyamin ESEN*
I- GİRİŞ
Ülkemiz iş mevzuatında toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümler yasal temelde 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre işyerinde çalışan işçi sayısı, 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin; 101 ile 300 işçi
arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 301 ve daha fazla ise, en az
30 işçinin işine süreli fesih yoluyla fesih bildirimi süreleri içerisinde yâda
bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu
işçi çıkarma sayılır.
Toplu işçi çıkarma iş ilişkileri açısından özellikli bir durumdur. İş akitlerinin toplu halde feshi şüphesiz ki çalışma ilişkilerine derin etkiler yapabilme potansiyeline sahip bir durumdur. Bu nedenledir ki yasa koyucu
iş barışının bozulmaması ve iş akdinin taraflarının hiçbirinin haklarının
muhtel hale getirilmemesi için toplu işçi çıkarmayı mevzuatta özel olarak
düzenlenmiştir.
Bu yazımızda ülkemiz iş mevzuatında toplu işçi çıkarmanın kapsamı
ve kavramın temel unsurları açıklanacak, toplu işçi çıkarma halinde oluşan
yasal yükümlülükler ele alınacak ve nihayetinde yüksek yargının toplu işçi
çıkarma ile ilgili içtihatlarına değinilecektir.
II- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN NEDENLERİ VE BİLDİRİMİ
Toplu işçi çıkartılma olgusu; işveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve
benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu istihdam ettiği işçi sayısını kanunca belirlenmiş sayı üzerinde azaltmaya karar verdiğinde gerçekleşmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu toplu işçi çıkarma olgusuna neden olabilecek halleri örnekleme yöntemiyle saymış, bu nedenlerin işletme, işyeri
veya işin gerekleri sonucu ortaya çıkması gerektiğini belirtmiştir.
Neyin toplu işçi çıkarma olduğunu kavramak amacıyla 4857 sayılı
Kanun’da belirtilen toplu işçi çıkarmaya neden olabilecek halleri açıklamakta fayda vardır. Kanunun toplu işçi çıkarmaya gerekçe olarak sunduğu
başlıkları sırasıyla açalım:
* Sosyal Güvenlik Denetmeni

OCAK - ŞUBAT 2013

327

MALİ

ÇÖZÜM

Toplu işçi çıkarmaya dair ekonomik nedenler; küresel, ulusal, bölgesel
veya sektörel krizlerden kaynaklanabileceği gibi işletmenin yâda işyerinin
ekonomik olarak darboğaza girmesi şeklinde de tezahür edebilir. İşletmenin faaliyetini sürdürebilmesi, darboğazdan çıkması yahut karlılığının ve
etkinliğinin korunabilmesi için işçi çıkartılmasına gerek duyulması mümkün olabilecektir. Bu takdirde kanuni sınır üzerindeki işçinin fesih süresi
içerisinde yahut bir aylık süre içerisinde ayni tarihte veya farklı tarihlerde
işten çıkarılması toplu işçi çıkarma hükümlerine tabi olacaktır.
Toplu işçi çıkarmaya dayanak olabilecek bir başka neden de teknolojik nedenlerdir. Teknolojik nedenler işin görülmesi için ihtiyaç duyulan
istihdam sayısının işe teknoloji ve inovasyon katılması ile azalmasını ifade
eder. İşin otomasyonu, yeni makine ve teknoloji uygulanması, iş gücü ihtiyacını azaltan araştırma-geliştirme adaptasyonu, iş süreçlerinin yeni teknolojik imkanlar sonucu kısalması gibi olgular sonucunda yapılan işin emek
yoğunluğu azalmakta, sermaye yoğunluğu ise artmaktadır. Bu ve benzeri
nedenlerle yapılacak kanuni sınır üzerindeki işçi çıkarmalarda da toplu işçi
çıkarma kavramından söz edilebilecektir.
Yapısal nedenler işyerinin organizasyonel yapısının değişmesi başta olmak üzere işçi çıkartılmasını objektif ölçülerle haklı kılan nedenleri
tanımlar. Yapısal nedenler objektif değerlendirilmelidir. İşverenin iş organizasyonu üzerinde genişletilmiş yönetim hakkı bulunmaktadır. Organizasyonun sadeleştirilmesi, iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesi, çeşitli
departmanların kapatılarak yahut başka departmanlarla birleştirilerek istihdam edilen personel sayısının azaltılması toplu işçi çıkartmaya neden
olabilecek durumlardır.
Burada mevsimsel işlerde işletme döneminin son bulması sonucu ortaya çıkan mevsimlik işsizliğin yapısal nedenle oluşmakta olsa da toplu
işçi çıkarma kapsamında olmayacağına değinmekte yarar bulunmaktadır.
Makalemizin ilerleyen kısımlarından mevsimsel işler dolayısıyla yapılan
işçi çıkartmaları örneklerle ayrıntılandırılacaktır.
Toplu işçi çıkarmanın gerekçesi olan işletme, işyeri veya işin gerekleri toplu halde değerlendirilirse farklı hallerde tezahür edebilecekleri görülmektedir. Hizmet sektöründe çokça görülüğü üzere yapılan işe katılan
emek faktörünün iş süreci boyunca değişken olduğu işler yanında, inşaat
işleri gibi belirli bir süre sonunda işin tamamlanması nedeniyle emek ihtiyacının ortadan kalkması yahut işin kendi doğasından kaynaklanan bir
şekilde süreç içerisinde emek yoğunluğunun azalması söz konusu olabilir.
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Gerçekten de bazı işler işe katılacak emek faktörüne zamanla daha az ihtiyaç göstermektedir. Bir örnek ile açıklayalım:
Örnek 1: Petrol arama işiyle iştigal eden A A.Ş. unvanlı tüzel kişiliğe
ait Raman petrol sahasndaki işyerinde 350 işçi çalışmaktadır. Bazı kuyularda petrol çıkmaması ve yönetim kurulunca bu arama kuyularının kapatılmasına karar verilmesi dolayısıyla 30 işçinin iş akitleri ihbar süreleri
dikkate alınarak ayni tarihte sona erdirilmiştir. Bu durum iş hukukunda
tanımlanan işyeri veya işin gerekleri dolayısıyla topluca işten çıkartılma
olgusuna işaret etmektedir.
Örnek 2: Kat otopark inşaatı ve işletmeciliği yapan B Ltd.Şti. unvanlı
tüzel kişilik işvereni İstanbul’un Şişli ilçesinde yaptığı kat otoparkı inşaatında 120 işçi çalıştırmaktadır. İnşaatın tamamlanması sonucu işveren işçilerinin bir kısmını çıkartmaya ve otoparkı işletmeye yeter kadar işçiyle
devam etmeye karar vermiştir. Bu işyerinde en az 12 işçinin toplu halde
işten çıkartılması toplu işçi çıkarma olarak vasıflandırılacaktır.
Örnek 3: Yap-işlet-devret sistemi ile C A.Ş. unvanlı tüzel kişilik işverenince yapılan hidroelektrik santrali işinde inşaat safhasının bitmesi sonucu
490 olan çalışan sayısı önemli ölçüde azaltılarak, 250 işçinin işine toplu
şekilde son vermiştir. İşletmede yalnızca santrali işletmeye yetecek sayı ve
evsafta personelin istihdamının korunması söz konusudur. Bu durum iş sürecinin doğasından kaynaklanan bir şekilde istihdamın toplu halde azaltılmasıdır ve kanuni sınır üzerinde işçi topluca çıkartılmış olduğu için hukuki
açıdan “toplu işçi çıkarma” sayılacaktır.
III- BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Toplu işçi çıkarmanın iş barışına olası etkilerini azaltmak isteyen İş Kanunu, toplu işçi çıkarmak isteyen işverenlere önceden yerine getirilmesi
gereken bazı yükümlülükler getirmiştir.
Buna göre işveren toplu olarak işçi çıkarmadan bu durumu en az otuz
gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine ve ilgili Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.1 Yapılacak bildirimde işçi
1 4857 sayılı Kanunda ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na ayrı ayrı bildirim zorunluluğu düzenlenmiş olsa da 11.10.2011 tarihli ve 665 sayılı KHK ile söz konusu
kamu idareleri kapatılarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tesis edilmiş olduğundan
bildirimin ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir. Bkz: 665
sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname, 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazete.
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çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son
verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.
İş hukukumuzun işverenin sendika temsilcileri ile görüşmeler yapması
esasını getirmenin temel nedeni toplu işçi çıkarmanın iş barışını bozmasını önlemek ve mümkünse toplu işçi çıkarmayı engelleyecek idari tedbirlerin müştereken tespit edilmesini sağlamaktır. Bildirimden sonra işyeri
sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi
çıkarmanın önlenmesi yâda çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları
ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge
düzenlenir.
İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son
verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmek ve işyerinde ilan etmekle
yükümlüdür.
Önemle belirmek gerekir ki işveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 4857 sayılı Kanunun iş akdinin feshinde usulü ve geçerli nedenle
fesih kurallarını belirlediği 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir.
İş hukuku toplu işçi çıkarma prosedürünün uygulanması amacıyla idari
ceza uygulamasını da düzenlemiştir. Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı her
işçi için dört yüz elli Türk Lirası idari para cezası verilir.2
IV- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA İÇİN SAYI SINIRLAMASI
İş hukuku bir işçi çıkarma olayının toplu işçi çıkarma sayılabilmesi için
belirli bir sayı şartının yerine gelmesini aramaktadır. Buna göre işyerinde
çalışan işçi sayısı:
a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,
b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,
2 17.01.2012 tarihli ve 6270 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile söz konusu fiilin daha
evvel “iki yüz milyon lira” olan ceza tutarı “dört yüz elli Türk Lirası” idari para cezasına çıkartılmıştır. Bk.: 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26.01.2012 tarih ve 28185 sayılı Resmi
Gazete.
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c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, işine 4857 sayılı Kanunun 17
nci maddesi uyarınca süreli fesih yoluyla fesih bildirimi süreleri içerisinde3
yâda bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi
toplu işçi çıkarma sayılır. İşyerinde çalışan işçi sayısı 20’nin altında ise
işçilerin tümü toplu halde işten çıkartılsa dahi iş hukukuna göre “toplu işçi
çıkarma” olgusundan söz edilemez.
Toplu işçi çıkarma halinde fesih bildirimleri, hukuki açıdan işverenin
toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün
sonra hüküm doğurur. Bir başka deyişle iş akitleri bu tarihe kadar askıdadır.
4857 sayılı İş Kanunu, işverenin toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırmasını vazetmiştir.
Böylece işyerinin yetişmiş personel ihtiyacının önceki işçilerden karşılanması sağlandığı gibi toplu işçi çıkarma nedeniyle işinden olan işçilerin
pozitif ayrımcılık ile korunması amaçlanmaktadır. Toplu işçi çıkarmaya
gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleştirilemez (4857,
m. 7). Bu hükümlerle toplu işçi çıkarma müessesinin keyfi olarak kullanımının ve işçilerin haklarının bu suretle muhtel hale getirimesinin önüne
geçilmeye çalışılmaktadır.
V- MEVSİMLİK İŞLERDE TOPLU HALDE İŞÇİ ÇIKARMA
Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma, bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu
işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
İş Kanununun mevsimlik işleri özel nitelikteki toplu işçi çıkarma düzenlemelerinin dışında tutmasının mantığı açıktır. Mevsimlik işlerde çalışanlar zaten işin mevsimlik niteliğini bilerek iş akdi kurmaktadır. İşveren açısından da sürekli surette toplu halde işçi almak ve toplu halde işçi
çıkartmak işin mevsimlik doğasından kaynaklanmaktadır. Kanun toplu
3
İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan
işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi bir buçuk
yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak
altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak
sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılmaktadır (4857 m. 17).
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işçi çıkarmayı özel düzenlemelere tabi tutarken, toplu halde işçi çıkarmayı imkansız hale getirmeyi değil, iş ve işyerinden kaynaklanan nedenlerle
toplu işçi çıkartılması halinde işçilerin mağdur olmasını yahut iş barışının
zedelenmesini önlemeyi amaçlamıştır.
Bu noktada neyin mevsimlik iş olduğu önem arz etmektedir. Yüksek
yargı içtihatlarında, çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanmıştır. Söz
konusu dönemler işin niteliğine göre uzun veya kısa olabilir. Her zaman
aynı miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde yitirilen faaliyetin niteliğine göre işçilerin her yıl belirli sürelerde yoğun olarak çalıştıkları ve fakat yılın diğer döneminde işçilerin iş sözleşmelerinin ertesi
yılın faaliyet dönemi başına kadar ara vermeyi gerektiren ve bu dönemlerde iş akitlerinin askıya alındığı yahut önemli ölçüde azaltıldığı işler mevsimlik iş olarak değerlendirilebilir.4
Mevsimlik işlerin neyi kapsadığını ve işletme, işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan işçi çıkartmaları daha iyi anlamak açısından birkaç
örneğe yer vermek yerinde olacaktır:
Örnek 4: Nisan-Eylül ayları arasında yılın altı ayında hizmet vermekte
bulunan Bozcaada’daki A Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişiliğe ait 45 personeli bulunan otel işletmesinde belirsiz süreli iş akdiyle çalışmakta olan 40
işçinin işine 30 Eylül tarihinde topluca son verilmiştir. Sezonun bitmesi
dolayısıyla gerçekleştirilen bu işten çıkarma 4857 sayılı Kanun kapsamında bildirim gerektiren bir toplu işçi çıkarma sayılmayacaktır. Zira iş akitlerinin feshi için sezon bitimi gerekçe gösterilmiştir. Bu ise işin mevsimlik
niteliğinden kaynaklanan bir durumdur. İşçilerin 4857 sayılı Kanunun 17
nci maddesi ihbar ve 1475 sayılı Kanun (T.C. Yasalar 01.09.1971), hükümlerince kıdem tazminatı hakları saklıdır.
Örnek 5: Örnek 2’de belirtilen A Ltd. Şti. unvanlı işletme, kapasite kullanımının düşük olması ve sektörde yaşanan küresel ekonomik kriz dolayısıyla rezervasyonların iptalinden ötürü 20 Ağustos tarihinde henüz sezon
bitmeden önce 10 işçisini ihbar öneli dikkate alınarak topluca çıkarmaya
karar vermiştir. Söz konusu bu işten çıkarma İş Kanununda tanımlanan
4 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Karar Tarihi: 07.03.2012, 2011/9-755 E., 2012/117 K.
Benzer kararlar için bakınız: Yargıtay H.G.K., Karar Tarihi: 30.11.2011, 2011/9-596 E.,
2011/725 K.; Yargıtay 9. H.D., Karar tarihi: 12.10.2010, 2008/35528 E., 2010/28674 K.;
Yargıtay 9. H.D., Karar Tarihi: 04.10.2010, 2008/36852 E., 2010/26733 K.
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toplu işçi çıkarma kapsamındadır. Zira iş akitlerinin feshi mevsimlik işin
doğasından kaynaklı olarak değil sektörel krizden dolayı gerçekleştirilmiştir.
Örnek 6: Bursa ilinin Gemlik ilçesinde faaliyet göstermekte olan zeytin
işletmesinde zeytin toplama işinde çalışmak üzere 01.09.2011 tarihinde işe
alınan 40 işçi, zeytin toplama işinin bitmesi üzerine 31.12.2012 tarihinde iş
akitleri feshedilerek ihbar öneli dâhilinde işten çıkartılmıştır. Söz konusu
işyerindeki iş akitlerinin ayni tarihte feshedilmesi fiili iş hukuku açısından
“toplu işçi çıkarma” kapsamına sokmaz. Zira iş mevsimlik bir iş kapsamındadır.
VI- YÜKSEK YARGI KARARLARINDA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA
Yüksek yargı içtihatlarına baktığımızda 4857 sayılı İş Kanunu’ nun
29. maddesindeki prosedüre uymamak, bir başka anlatımla önceden ilgili
kamu kurumlarına bilgi verme ve sendika ile görüşme yükümlülüklerini
yerine getirmemenin toplu işçi çıkarmanın hükümsüz hale gelmesini gerektirmediği hukuki yorumunu görürüz. Yargıya göre bu yükümlülüklere
uymamamnın yaptırımı yasanın 100 üncü maddesinde yer alan idari para
cezasıdır. Hiçbir şekilde İş Kanununda vazedilen toplu işten çıkarma kurallarına uymamak iş sözleşmelerinin topluca feshini geçersiz kılmaz.
Öte yandan yüksek yargı içtihatları toplu işçi çıkarmanın iş hukukunun özel bir uygulması olduğunu belirtmiş ve bu uygulamaya iş veya işletmeden kaynaklanan geçerli bir nedenle başvurulmuş olması koşulunu
aramıştır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007 tarihli bir kararında işverenin
iş sözleşmelerini işletmeden kaynaklanan geçerli bir nedenle feshedip feshetmediğini sorgulamış, kayıtlara göre toplu işçi çıkarma fiili sonrasında
yeni işçi alımı yapılmasını ve fesih işlemi ile çelişen uygulamalara girilmesini hukuka uyar bulmamıştır. Buna göre yüksek yargı toplu işçi çıkarma
yoluyla feshin son çare olması gerektiği ilkesini göz önünde tutmaktadır.
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 29.01.2007)
VII- SONUÇ
Toplu işçi çıkarma ülkemiz iş hukukunda uygulama alanı bulmuş bir iş
ilişkisidir. Yasaya göre işyerinde çalışan işçi sayısı, 20 ile 100 işçi arasında
ise, en az 10 işçinin; 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında
işçinin, 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin işine süreli fesih yoluyla feOCAK - ŞUBAT 2013
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sih bildirimi süreleri içerisinde yâda bir aylık süre içinde aynı tarihte veya
farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. Toplu işçi çıkarma müessesesi keyfi olarak kullanılamaz, ekonomik, teknolojik, yapısal ve
benzeri işletme, işyeri veya işin gereklerine dayanmalıdır. Kanun mevsimlik ve kampanya işleri toplu işçi çıkarma hükümlerinin dışında tutulmuştur.
İş barışını tehdit edebilme niteliğinden dolayı özel düzenlemeye tabi
tutulan toplu işçi çıkarma düzenlemesine başvurmak isteyen işveren, bu
durumu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine ve
ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Sendika
temsilcileri ile yapılacak görüşmede toplu işçi çıkartmanın engellenmesi
yada etkilerinin azaltılması amaçlanır.
Yargıtay toplu işçi çıkartma prosedürüne aykırılığın fesih bildirimlerini geçersiz kılmayacağı görüşündedir. Öte yandan yüksek yargının, işten
çıkarmanın işletme, işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir
nedene bağlı olarak yapılması gerektiğine hükmettiği ve toplu işçi çıkarmanın son çare olması ilkesini benimsediği görülmektedir.
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TÜRKİYE’DE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
Nurcan ÖNDER*
I.GİRİŞ
Ülkemiz göç konusunda 1960’lı yıllarda kaynak ülke iken, 1980’li yıllarda bulunduğu coğrafyada artan savaşlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle
transit ülke, son yıllarda ise küresel çaptaki krize rağmen ülke ekonomisindeki olumlu gelişmelerin de etkisiyle göçmenlerin yaşamak, dolayısıyla da
çalışmak istedikleri hedef ülkelerden birisi haline gelmiştir.
Öte yandan küreselleşen dünyada diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yabancı şirketlerin yatırım yapmaları teşvik edilmekte, bu alanda
kolaylık sağlayan mevzuat düzenlemeleri yapılmaktadır. Yabancı şirketler
ülkemize gelirken özellikle yönetici ve teknik elemanlarını beraberlerinde
getirmek istemektedirler. Göç ve yabancı yatırımlar dışında da ülkemizdeki işverenlerin gerek dış piyasalara açılmak, gerekse bilgi ve teknoloji
transferi gibi gerekçelerle yabancı uyruklu istihdam etme talepleri geçtikçe arttığından, yabancıların çalışma usulü üzerinde dikkatle durulması ve
önlemler alınması önemli bir husus haline gelmiştir.
Burada özellikle yabancı işçi sayısındaki artışı bir başka açıdan değerlendirildiğimizde, ülkemiz açısından önemli bir iş deneyimi sağlamaktadır.
Çünkü esasen nitelikli işgücünün çalışma için Türkiye’yi tercih etmesi,
işletmeler açısından ciddi bir uluslararası deneyim anlamına gelmektedir.
Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Yönetmelikleri ile düzenlenmiş olup, anılan Kanun ile Kanunun Uygulama Yönetmeliği ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik 06.09.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu
düzenlemelerle amaçlanan yabancıların Türkiye’deki çalışmalarının izne
bağlanması, izinlerin tek elden verilmesi, sağlıklı bir veri tabanı oluşturulması, etkin takip ve denetim ile kaçak yabancı istihdamının önlenmesi,
ülkemizin ve işverenlerin gerçek ihtiyaçları çerçevesinde nitelikli yabancı
çalıştırılmasına imkan sağlanmasıdır.
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı
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Bu çalışmada ülkemizde yabancı çalışanlara ve çalıştıranlar hakkında
yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kapsam dışı bırakılan işler ve muafiyetler hariç olmak üzere Türkiye’de yabancı çalışma izin başvuruları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmakta ve başvurular bakanlık tarafından değerlendirilmektedir. Türkiye’de çalışma izinlerini kapsam, değerlendirme, yükümlülükler ve denetim olmak üzere dört bölümde
inceleyebiliriz.
II. KAPSAM
Kanun kapsamı Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancılar, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancılar ile
yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.
Kanunun 2. maddesi uyarınca; kanunlarında yabancı istihdam etme
yetkisi bulunan kurumlarda çalışan yabancılar ile kendi kanunlarındaki
yetkiye dayanarak çalışma izni veren kurumlardan izin alması gereken
yabancılar bu kanunun kapsamı dışındadır. Başbakanlık, Milli Savunma
Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK gibi kurumlar
kuruluş kanunları gereği yabancı istihdam etme hakkına haiz olup, Ekonomi Bakanlığı serbest bölgelerde çalışan yabancılara, YÖK ise öğretim
elemanlarına çalışma izni vermektedir.
5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanunu’nun 25. Maddesi uyarınca mavi
kart hamili olanlar ve mali kart hamili olmasalar dahi Türk Vatandaşlığından izin alarak çıkanlar çalışma izninden muaf tutulmuştur.
4817 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, Türkiye’nin taraf olduğu ikili
ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe yabancıların çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerektiği, 5 inci maddesinde de; süreli
çalışma izinlerinin yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere verilebileceği hükme bağlanmıştır.
Süreli çalışma izni, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Bir
yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı
meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve
dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi altı yıla
kadar uzatılabilmektedir.
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Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam
altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir.
Bu kapsamda, ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların çalışma izin
talepleri bu Kanun ve ilgili Yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancılar Daire Başkanlığınca değerlendirilmekte ve istemi uygun bulunanlara çalışma izni verilmektedir. 06.03.2003 tarihinden 15.12.2012 tarihine kadar olan dönemde
arasındaki dönemde Bakanlık tarafından yaklaşık 100.000 süreli ve süresiz
izin verilmiş olup, fiilen çalışanlar 30.000 civarındadır.
4817 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 55. Maddesinde bazı
yabancılar çalışma izninden muaf tutulmuştur. Bu muafiyetler kapsamında bulunan yabancıların yabancı temsilciliklerimizden kapsamında olduğu
muafiyet maddesi uyarınca vize alarak ülkeye giriş yapması gerekmektedir. Yönetmeliğin 55. Maddesinde sayılan muafiyetlerin bazıları 3 ay ve 2
yıl arasında değişen sürelerde olup bazıları ise ülkede bulundukları sürece
muaf olmaları anlamına gelmektedir.
Süre kısıtlaması olmayan muafiyetler:
• Karşılıklılık İlkesi, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku
esasla Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma
izninden muaf tutulanlar,
• Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce
talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler
• Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan
gemilerde görev yapan yabancı gemi adamları,
• Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanlar AB Eğitim ve Gençlik
Programları kapsamında gelecek yabancılar,
• 5680 Sayılı Basın Kanununun 13 Üncü Maddesi ve 231 Sayılı Basın
Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât Ve Görevleri Hakkında KHK kapsamına girenler, (Yabancı Basın Yayın Kuruluşlarının Türkiye’deki Temsilcileri-gazeteciler)
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Geçici süreli muafiyetler ise;
• Bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif
faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek
yabancılar,
• Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi amacıyla; ithal veya ihraç
edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla üç ayı
aşmamak üzere gelen yabancılar
• Fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak altı ayı geçmemek
üzere gelen yabancılar
• Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini
artırmak amacıyla iki yılı geçmemek üzere gelen yabancılar, uluslararası
stajyer öğrenci programlarında staj görecek yabancılar
• Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı
aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri
ilgili mercilerce bildirilenler,
• Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar,
olarak sayılabilir. Bu muafiyetler den bir takvim yılı içinde sadece bir
kez yararlanılabilmektedir.
Mevzuatta kapsam dışı ve muaf olan yabancılar ve işverenleri her ne
kadar Bakanlıktan çalışma izni almaları gerekmese de başta sosyal güvenlik olmak üzere istihdamdan kaynaklı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.
III. DEĞERLENDİRME
Bakanlık başvuruyu öncelikle usul yönünden inceleyecektir. Usul olarak öncelikle çalışma izin başvurularının elektronik ortamda yapılması ve kâğıt ortamında imzalanarak diğer belgelerle birlikte Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru şekli
yabancının ikamet durumuna göre farklılık göstermektedir. Buna göre;
• Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan
(Öğrenciler hariç) yabancılara ilişkin çalışma izin başvuruları yabancı şahısları çalıştırmak isteyen işverenler tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılabilmektedir.
• Türkiye dışında ikamet eden yabancılar T.C. dış temsilciliklerine ya340
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parlar. Dış temsilciliğimize yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü
içinde Türkiye’deki işverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak online
çalışma izin başvurusu yapması gerekmektedir.
Bu kapsamda, yurtiçinden veya yurtdışından yapılan müracaatlar Bakanlığımız tarafından titizlikle değerlendirilmekte ve usulüne uygun yapılmış çalışma izin başvurularının en geç otuz gün içinde sonuçlandırılmaktadır
Çalışma izin başvuruları 4817 sayılı Kanun, uygulama Yönetmelikleri
ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenir, durumu uygun görülen yabancılara gerekli hallerde ilgili kurumların da görüşleri alınarak çalışma
izni verilir. Öncelikle çalışma iznin tamamlayıcı unsurları olan vize ve
ikamet tezkeresini veren makamlar olan Dışişleri ve İçişleri bakanlığının
görüşleri alınır. Bunların dışında başvurunun yapıldığı kişi yada sektörü
ilgilendiren kurumların görüşleri alınmaktadır. Görüş almakta bir usul şartı
olup Bakanlığın bu görüşler doğrultusunda karar verme zorunluluğu bulunmamakla beraber kamu kurumlarından örneğin İçişleri Bakanlığı’ndan
gelen olumsuz görüşe karşın çalışma izninin verilmesi beklenmemelidir.
Bu aşamalardan sonra başvuru esastan değerlendirilmektedir. 4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri iş piyasasındaki durum, çalışma
hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik
değişikliklerin dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Çalışma izin
talepleri yabancının niteliği, yabancının akademik, mesleki yeterliliğinin
talepte bulunulan iş için yeterli olup olmadığı, yabancının mesleği ile firmanın fiili iştigal konusunun örtüşmesi çalışacağı firmanın mali yapısı,
sermayesi, son yıl cirosu, işyerinde halen çalışan Türk ve yabancı personel
sayısı göz önüne alınarak değerlendirilir. Bu maddeye ilişkin kriterler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın tarafından belirlenerek yayınlanmaktadır. Değerlendirme kriterleri www.csgb.gov.tr (yabancılar çalışma izni
başvuru)adresinde yayınlanmaktadır.
İkinci esastan değerlendirme kriteri de başvurulan iş için ülke içinde
dört haftalık süre içinde o işi yapabilecek aynı niteliğe sahip işçi olupolmadığının Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilmesidir. Kayıtlı
işsiz olması halinde Türk Vatandaşı yerine yabancı istihdamı gerekçesinin
haklılığı araştırılmaktadır.(4817 sayılı Kanun 14/b maddesi)
Çalışma izin taleplerine ilişkin olarak 02.08.2010 tarihi itibarıyla Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerine göre; çalışma izni talep
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edilen işyerinde her bir yabancı için en az beş T.C. vatandaşı istihdamı
getirilmiş, ayrıca, başvuruyu yapan şirketin ödenmiş sermayesinin en az
100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat
tutarının en az 250.000 ABD Doları olması zorunlu tutulmuştur. İleri teknoloji dayanan ve Türk uzman bulunmayan haller ile kamu kurumlarınca
yaptırılan işler istihdam ve ekonomik kriterden muaf tutulmuştur. Diğer
taraftan çalışma izni başvurusu yapılan yabancılar için, görev, meslek ve
eğitim durumu dikkate alınarak asgari ücret miktarları tespit edilmiştir.
Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;
• Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis
ve mimarlar için asgari ücretin 6.5 katı,
• Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
• Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile
psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak
yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
• Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde (Satış elemanı, pazarlamaihracat görevlisi gibi görevler) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1.5
katı olması gerekmektedir.
• Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde
çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı,
olması gerekmektedir. Özellikle çalışma izni alınmış kişiler için SGK
bildirimi yapılacak ise ücret tutarının en az yukarıda belirtilen brüt tutarda
olması gerekmektedir.
2011 ve 2012 yılında yapılan yönetmelik değişiklikleri ile Bakanlık
tarafından yayımlanan Çalışma İzni Değerlendirme Kriterlerinden bazı
yabancıların muaf tutulacağı belirtilmiştir. Bu yabancılar şu şekilde gruplanabilir;
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları
• Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni
verilmiş olan yabancılar,
• İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
• İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
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• Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
• Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.
• İçişleri Bakanlığınca mülteci veya sığınmacı statüsü verilmiş yabancılar (Mülteci ve sığınmacı başvuru sahipleri hariç)
• En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan
yabancılar
olarak sayılabilir.
Ayrıca; mühendis unvanına sahip olup, çalışma talebinde bulunulan işyerinde bu mesleği ifa edecek veya görevi süresince mesleki birikiminden
yararlanılacak olan yabancıların, ilgili mevzuat hükümleri gereğince diploma denklik belgesi alması ve ihtisas konularına en yakın mühendis odasına
geçici üye olması gerekmektedir. Denklik belgesi alınma işlemlerinin uzun
sürmesi nedeniyle mühendis ve mimar çalışacak yabancılara akademik ve
meslekî yeterliliğe ilişkin prosedürün tamamlanması sürecinde ön izin verilmesi uygulaması getirilmiştir.( 4817 sayılı kanun da 28/1/2010tarihinde
yapılan değişiklik ) Böylece yabancı meslek mensuplarının hem denklik ve
mesleki yeterlilik bakımından denetim dışında kalması önlenmiş, hem de
meslekî unvanlar kullanılmaksızın çalışabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.
Diğer taraftan yapılan değişikliklerle, başvurular kolaylaştırılmış, bürokratik işlemler azaltılmış, elektronik ortamda alınabilecek bilgilerin müracaat sahiplerinden ayrıca belge olarak istenilmesinden vazgeçilmiştir.
Ayrıca bazı belgeler için noter onayı zorunlu olmaktan çıkartılmıştır. Diğer
ülke örnekleri de incelenerek başvuru formu yeniden düzenlenmiş olup,
belge ibrazı yerine beyan ve bilgiye dayalı bir sistem kurulmuştur
Yabancıların çalışma izin hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması, izin işlemlerinin daha seri ve süratle sonuçlandırılabilmesi ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini teminen çalışma izin başvuruları
elektronik ortamda kabul edilmeye başlanılmış olup, izin işlemlerinin tüm
aşamaları hakkında başvuru sahiplerine ve ilgili kurumlara dijital ortamda
bilgi verilmektedir.
Ülkemizin büyük kuruluşları ile yabancı sermayeli ve özellik arzeden
işletmelerden gelen çalışma izin talepleri ile Eğitim, Turizm ve Havacılık
gibi ivedilik gerektiren sektörlerin yabancı personel ihtiyacının öncelikli olarak ele alınarak karşılanması amacıyla Bakanlıkta özel bir birimler
oluşturularak faaliyete geçirilmiştir.
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Çalışma izin talebinin reddedilmesi halinde ilgililer karara otuz gün
içinde itiraz edilebilirler. İtirazlar Yabancıların Çalışma İzinleri Daire
Başkanlığında oluşturulan bir komisyonda değerlendirilmektedir. İtirazın
reddi halinde taraflar idarî yargı yoluna başvurabilirler.
IV. YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma
izinleri, çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde geçerlidir. Çalışma izin belgesini alan yabancıların, başvuru yurtdışından yapılmışsa izin
belgesini aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ön başvuru
yaptıkları T.C. dış temsilciliğine müracaat ederek Çalışma Vizesi talebinde
bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde
İçişleri Bakanlığına (İl Emniyet Müdürlüklerine) ikamet tezkeresi almak
için başvurmaları zorunludur. Yurtiçinden ikametli yapılan başvurularda
yine en geç otuz gün içerisinde çalışma izninin ikamete işletilmesi gerekmektedir. İkamet ve vize konuları geçerlilik şartları olduğundan yerine getirilmemesi halinde çalışma izni geçerlilik kazanmayacaktır.
• Çalışma izni verilen tüm yabancılar ulusal sosyal güvenlik sistemimize dahil olurlar. Bu şekilde yabancıların da sağlık ve sosyal güvenlik
haklarından yararlanmaları sağlanmaktadır. Yabancılar için başvuru esnasında Bakanlığımıza beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primi
ödenmesi gerekmektedir. (Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)
• Türkiye’nin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu ülke vatandaşları için çalışma izin döneminde anlaşma kapsamında ve anlaşmada
belirtildiği sürece primlerinin kendi ülkelerinde ödendiğini kanıtlamaları
halinde SGK’ya ayrıca prim ödenmeyecektir.
Çalışma izni alan işverenler;Yabancının çalışmaya başladığı tarihten
itibaren en geç 15 gün içerisinde,Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren
30 gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden
itibaren en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirim yapmakla yükümlüdürler.
V. DENETİM
Bu Kanun kapsamına giren yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan
doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ve SGK müfettişleri tarafından denetlenir.
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4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 20’nci
maddesinde 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanlarının yanı sıra kolluk kuvvetlerinin
de kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim,
inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların
4817 sayılı Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmediklerini tespit
etmeleri halinde durumu Bakanlığımıza bildirmeleri yükümlüğü getirilmiştir. Kaçak yabancı istihdamıyla daha etkin bir mücadele sağlanabilmesi
amacıyla yapılan bu değişiklik uyarınca, kolluk kuvvetlerinin yapacakları
bildirimler üzerine Bakanlığımız bölge müdürlükleri söz konusu tutanak
ve raporlara göre bu Kanunda öngörülen idari para cezası ve diğer yaptırımları uygulamaktadırlar.
4817 sayıl kanunun 21. Maddesi uyarınca Çalışma izni bulunmayan
yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için
6.795 TL, Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 679 TL,
4817/18. maddede öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine
getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir
yabancı için 339 TL, çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya
2.717 TL idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Çalışma
ve İş Kurumu il müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir. Tekrarı halinde, varsa işyeri
veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
VI. SONUÇ
Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Yönetmelikleri ile düzenlenmiş olup, bu düzenlemelerle amaçlanan yabancıların
Türkiye’deki çalışmalarının izne bağlanması, izinlerin tek elden verilmesi,
sağlıklı bir veri tabanı oluşturulması, etkin takip ve denetim ile kaçak yabancı istihdamının önlenmesi, ülkemizin ve işverenlerin gerçek ihtiyaçları
çerçevesinde nitelikli yabancı çalıştırılmasına imkan sağlamaktadır.
Başvuru şekli yabancının ikamet durumuna göre farklılık göstermekle birlikte e-devlet şifresi ile elektronik başvuru yapılması esastır. (www.
türkiye.gov.tr adresinden bu hizmet sunulmaktadır.) Bakanlık başvuruyu
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öncelikle usul yönünden inceleyecektir. Usule uygun yapılan başvuruların değerlendirilmesindeki esas ülke içinden temin edilemeyen nitelikte ve
katkı sağlayabilecek yabancıların istihdamının sağlanmasıdır. Bakanlık değerlendirme yaparken başvuruyu yapan yabancının yaptığı işi yapabilecek
yerli istihdam olup olmadığı konusunda oldukça hassas davranmaktadır.
Başvuruların değerlendirilmesinde, yabancı işçinin daha ucuz olması
gibi gerekçeler kesinlikle kabul görmemektedir. Çalışma izni başvurusu
yapılan yabancılar için, görev, meslek ve eğitim durumu dikkate alınarak
asgari ücret miktarları tespit edilmiş olup, bu tutarlardan daha az ücret
ödenmemesi ve SGK primlerinin de bu tutar üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Bu tutarlar belirlenirken hedeflen yabancıların daha fazla ücret
almalarının sağlanması değil, ülke istihdamının korunması olmuştur. Çalışma izni uzatma taleplerinde sosyal güvenlik hükümlerinin tam olarak
yerine getirilmesi ve yabancının ülkeye katkı sağlamış olması hususları
öncelikli olarak değerlendirilmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izinleri, çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde geçerlidir. Özellikle
uygulamada, çalışma izni çıktıktan sonra, çalışma izninin ikamet tezkeresine işletilmemesi nedeniyle çalışma izninin geçerlilik kazanmaması sıkça
görülmektedir. Bu durumda yabancının çalışması kaçak çalışma olarak değerlendirilmekte, hem işçi hem de işveren idari para cezası ile cezalandırılmaktadır. Hatta bu durum yabancının sınır dışı edilmesine veya bağımsız
çalışma izni almasını gerektiren durumlarda işyerinin kapatılmasına dahi
yol açabilmektedir. Bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.
KAYNAKÇA
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Ö NEMLİ DUYUR U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde gönderilen makaleler
Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı
dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından yayımlanmamış ya da
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın
kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine
aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1. YAYIN POLİTİKASI
Mali Çözüm dergisinin ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer
alabilmesi; yazıların niteliğinin daha da yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara uyulması konusunda karar alınmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini
pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı
isteği söz konusu olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır.
Bu açıklamalara bağlı olarak; Editör, dergiye gelen yazıların hakemlere
gönderilip gönderilemeyeceği konusunda ön değerlendirmeden geçirir. Ön
değerlendirme ardından yazıları gerekli düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri gönderebileceği gibi, hakemlere de değerlendirme yapmaları için
gönderebilir.
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Her yazı en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlar da hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme
formunu doldurup Editöre gönderir. Editör de gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir.
Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde yayımlanamaz:
• Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
• Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer alır.
Öz yazının amacı, hedefleri, kapsamı, bulguları ve sonucu konusunda 100200 sözcükten oluşur.
• Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin
Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
• İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler, 		
İngilizce olarak belirtilir.
• Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
• Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı 		
bölüm de bulunacaktır..
• Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce 		
öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde 		
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
2.

TELİF HAKKI

Mali Çözüm Dergisinde 75. sayıdan başlayarak her yazı iççin bir telif
hakkı ödeme kararı alınmıştır. Buna göre her yazı için net 250 YTL, değerlendirme yapan her hakem için de değerlendirme karşılığı net 150 YTL
ödenecektir.
3. KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ
Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
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TMS 10 RAPORLAMA TARİHİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN)
SONRAKİ OLAYLAR STANDARDINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
IMPLEMENTATION AND APPLICATIONS OF IAS 10 - EVENTS
AFTER THE REPORTING PERIOD (BALANCE SHEET DATE)
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ*
Öğr. Gör. Şebnem YAŞAR**
Öz
Finansal tablolar, işletmenin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonuçlarını ve dönem sonundaki ﬁnansal durumunu gösterirler. Bir başka deyişle, ﬁnansal tablolar işletmenin ekonomik ve ﬁnansal
süreçlerini iletme araçlarıdır. Finansal tabloların temel amacı, işletmenin
performansını göstermek ve işletme paydaşlarına ekonomik karar almada
kullanabilecekleri bilgileri sağlamaktır. Bu sayede, kişiler ve kuruluşlar işletmeler hakkında ﬁkir sahibi olurlar ve kararlar alırlar. Bu nedenle, ﬁnansal tabloların doğru ve güncel bilgileri içermeleri çok önemlidir.
TMS 10 Raporlama Tarihinden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar
Standardı, işletmenin ekonomik ve ﬁnansal iletişim sürecini daha şeffaf
hale getirmesi, dolayısıyla da işletme ile işletme paydaşları arasındaki güven ilişkisini güçlendirmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, TMS 10
Standardı’nın kapsamı incelenmekte ve uygulaması örneklerle açıklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: TMS 10, Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar,
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Abstract
Financial statements present the results of a company’s operations over
a period of time and its ﬁnancial position at the end of that period. In other
words, ﬁnancial statements are tools for communicating economic and ﬁnancial process of a company. The main purpose of ﬁnancial statements is
to provide information, which stakeholders can use in their economic decision making process. Thus, both individuals and organizations will have
* Dokuz Eylül Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
** Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu
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a more concrete idea about the companies and can make decisions about
them. In this sense, accuracy and up-to-dateness of the information presented at the ﬁnancial statements are of utmost importance.
IAS 10 Events After the Reporting Period (Balance Sheet Date) Standard is important in the sense that it makes economic and ﬁnancial communication process more transparent, and hence it improves the ﬁduciary
relationship between the company and its stakeholders. In this study, the
context and application of IAS 10 are examined with examples.
Keywords: IAS 10, Events After the Reporting Period, Events After
the Balance Sheet Date
1. GİRİŞ
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nda, kural olarak, ﬁnansal tabloların bir yıllık bir dönemi kapsamak üzere düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir (TMS 1, m. 37). Ancak, bilanço tarihinden ﬁnansal
tabloların yayımlanması için yetkili organlar tarafından onay verilmesine
kadar geçen süre içinde gerçekleşen olaylar, ﬁnansal tablo kullanıcılarının
kararlarını etkileyecek nitelikte olabilir.
İşletmeyle ilişkili taraﬂar, sebepleri farklı olsa da, işletmelerden benzer
konulara ilişkin bilgi talebinde bulunabilirler (Everingham ve Kana, 2008:
1). İlişkili taraf kavramı, taraﬂardan birinin diğerinin işletim ve ﬁnansal
kararlarını kontrol edebilme ya da bu kararları etkileyebilme yeteneğini
ifade etmektedir (Rodgers, 2007: 85). İşletmeyle ilişkili bu taraﬂar işletme
paydaşları olarak adlandırılır ve işletmeden çıkarı olan bireyler ile kurum
ve kuruluşları kapsar. İşletme paydaşlarını, söz konusu işletmenin pay sahipleri, kreditörleri, yöneticileri, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, ticari rakipleri ve devlet olarak sıralamak mümkündür. Paydaşlardan bazıları,
diğerlerine göre daha baskın niteliktedir. Yönetimin özel olarak dikkate
alması gereken daha baskın nitelikli bu paydaşlar, işletmenin karar alma
süreçlerinde hiçbir zaman ihmal edilemezler. Çünkü bunlar hem işletme
üzerinde yasal bir hakka hem de taleplerinin yerine getirilmesi için işletmeyi etkileyecek bir güce aynı anda sahiptirler (Ertuğrul, 2008: 211).
İşletmenin pay sahipleri, kreditörleri ve devlet en önemli baskın paydaşlardır. Bu gruptaki paydaşları tatmin edebilmek, beklentilerini karşılayabilmek adına işletmeler yıllık ﬁnansal raporlar, çevresel raporlar ve sosyal sorumluluk raporları hazırlamaktadırlar (Ertuğrul, 2008: 211). İşletme
kârı ve işletme performansına ilişkin bilgiler, baskın paydaşlar açısından
16

OCAK - ŞUBAT 2013

MALİ

ÇÖZÜM

özellikle önemli olmasının yanısıra, değişik nedenlerle diğer paydaşlar tarafından da talep edilebilmektedir.
Bilanço gününden sonra yapılacak muhasebe kayıtlarının pek çoğu,
doğrudan geçmiş dönem kârını ya da zararını etkilemesi nedeniyle, dereceleri farklı da olsa, baskın ya da baskın olmayan bütün ﬁnansal tablo
kullanıcıları açısından önem arzetmektedir.
TMS 10 Raporlama Tarihinden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar
Standardı’nın amacı, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkabilecek durumların hangilerinde geçmiş dönem ﬁnansal tablolarında düzeltme yapılması,
hangi durumlarda ise açıklama yapılması gerektiğine ilişkin esasları düzenlemek ve kurala bağlamaktır. Standart, TMSK tarafından 2005 yılında
yayımlanmış olup 2007 ve 2008 yıllarında yayımlanan tebliğlerle güncellenerek yürürlükteki halini almıştır.
Bu standardın amacı, işletmelerde bilanço tarihinden sonra ortaya çıkabilecek mali nitelikteki olayları öngörümleyerek TMS açısından muhasebe
kayıtlarına ve mali tablolara nasıl yansıtılacağına ilişkin önerilerde bulunmaktır.
2. STANDARDIN KAPSAMI
Raporlama döneminin bitimi ile ﬁnansal tabloların yayımlanmak üzere
onaylandığı tarih arasında süre açısından bir miktar gecikme olması kaçınılmazdır (Greuning, Scott ve Terblanche, 2011: 323). Bu gecikme süresince de, mutlaka bir takım ﬁnansal olaylar gerçekleşecektir. Cevaplanması gereken soru, bu olayların ﬁnansal tablolarda nasıl ele alınacağıdır.
Bu olayların bazıları, ﬁnansal tablolarda yer almış rakamlarda düzeltme
yapılmasını ya da tablo dipnotlarında açıklama yapılmasını gerektirebilir.
İşte TMS 10, bu tür olayların geçmiş dönem ﬁnansal tablolarına olan etkisini irdelemektedir.
Raporlama Tarihinden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardı,
bilanço tarihi ile ﬁnansal tabloların yayımlanması için onay verildiği tarih
arasında gerçekleşen ﬁnansal olaylarda uygulanacak yaklaşımı ele almaktadır. Bu yaklaşım, sözü edilen zaman zarfında gerçekleşmesi koşulu ile,
işletmenin lehine ya da aleyhine olan tüm olaylara uygulanır. Bu tür olaylar, kâr tutarının veya bir takım başka ﬁnansal bilgilerin açıklanmasından
sonra oluşmuş olsa dahi, raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra
ortaya çıkan olay olarak değerlendirilir (Özerhan ve Yanık, 2012: 749).
Bu standart, aşağıdaki konuları ele almaktadır:
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1. Finansal tabloların yayımı için onay süreci,
2. Raporlama tarihinden (bilanço tarihinden) sonraki olayları değerleme esasları,
3. Temettüler,
4. İşletmenin sürekliliği ilkesinin geçerliliğini kaybetmesi,
5. Açıklamalar.
2.1. Finansal Tabloların Yayımı İçin Onay Süreci
Uygulamada, ﬁnansal tabloların yayımı için onay tarihi konusunda
farklılıklar oluşabilmektedir. Bu nedenle Standart’ta bu konuya ilişkin net
bir süre verilmemekte, ﬁnansal tabloların onaylanması sürecinin işletmenin yönetsel yapısına, mevzuata ve ﬁnansal tabloların hazırlanması için
öngörülen usüllere bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği kabul edilmektedir (Epstein ve Mirza, 2003: 448).
Bazı işletmelerde, ﬁnansal tabloların, yönetim kurulunun yayımı için
onayını takiben pay sahiplerinin onayına da sunulmaları gerekmektedir.
Bu durumda, ﬁnansal tabloların yayımı için onaylandığı tarih olarak, pay
sahipleri tarafından onaylandığı tarih değil; yönetim kurulunun onayladığı tarih esas alınır (TMS 10, m. 5). Diğer bazı işletmelerde ise, ﬁnansal
tabloların, yönetim kurulunun onayını takiben tamamıyla idari şahıslardan
oluşmayan, dolayısıyla da ﬁnansal tabloları onaylama yetkisi bulunmayan
bir üst kurula sunulmaları gerekmektedir. Bu durumda, onay tarihi olarak,
ﬁnansal tabloların yönetim kurulu tarafından üst kurula sunulmak üzere
onayladığı tarih esas alınır (TMS 10, m. 6).
Mevzuatımıza göre, Anonim Şirketlerde bilançonun onaylanması şirket genel kurulunun yetkisindedir. Yönetim kurulu, hesap döneminin bitiminden sonraki üç ay içinde önceki döneme ait bilanço ile gelir tablosunu
düzenlemek ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunmakla yükümlüdür (TTK, m. 514). Genel kurul
bilançoyu uygun gördüğü takdirde onaylar. Bu durumda onay tarihi, genel
kurulun bilançoyu onayladığı tarih değil; yönetim kurulunun bilançoyu
onaylayıp pay sahiplerinin inceleme ve onayına sunduğu tarih olacaktır.
Limited şirketlerde ise, şirket müdürü ya da müdürleri, yine hesap döneminin bitiminden sonraki üç ay içinde, önceki döneme ait bilanço ile gelir tablosunu düzenlemek ve ortaklar genel kurulunu toplantıya çağırmakla
yükümlüdür (TTK, m. 617). Ortaklar genel kurulu, bilançoyu uygun gördüğü takdirde onaylar. Bu durumda, onay tarihi ortaklar genel kurulunun
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bilançoyu onayladığı tarih değil; şirket müdürü ya da müdürlerinin bilançoyu onaylayıp ortaklar genel kurulunun onayına sunduğu tarih olacaktır.
2.2. Raporlama Tarihinden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olayları
Değerleme Esasları
İşletmelerde bilanço tarihinden sonra gerçekleşen, ancak başlangıcı bilanço tarihinden önceye dayanan ve ﬁnansal tablolarda etkisi olabilecek
ve bu etki nedeniyle ya bir takım düzeltmeler yapılmasını gerektiren ya
da dipnotlarda belirtilmesi gereken işlemler gerçekleşmektedir (Dönmez,
2010: 18). Bu tür olaylar, Standart’ta bilanço tarihinden sonraki olaylar
olarak ifade edilmektedir.
Standart’ta, bilanço tarihinden sonraki olaylar iki gruba ayrılarak incelenmektedir:
• Raporlama tarihinden (bilanço tarihinden) sonraki düzeltme gerektiren olaylar,
• Raporlama tarihinden (bilanço tarihinden) sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar.
2.2.1. Raporlama Tarihinden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Düzeltme
Gerektiren Olaylar
Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen ve ﬁnansal tablolarda düzeltme gerektiren olaylar, bilanço tarihi itibariyle ilgili olayların var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren koşulların bulunduğu durumları ifade etmektedir (TMS 10, m.
3). Bu olayların kökeni söz konusu bilanço dönemine dayanmaktadır.
İşletmelerin, bu tip olayların etkilerini ﬁnansal tablolara yansıtmak için
aşağıdaki adımlardan birini ya da daha fazlasını gerçekleştirmesi gerekmektedir (Mathupandian, 2008: 5):
• Finansal tablolarda tahakkuk ettirilmiş tutarları düzeltmek,
• Bilanço döneminde herhangi bir tutar tahakkuk ettirilmemiş hesaplara
yeni durumu yansıtmak,
• Finansal tabloların dipnotlarını güncellemek.
Yani, bu olayların ortaya çıkması durumunda, ilgili kalemin tutarın
buna göre düzeltilmesi ya da daha önce ﬁnansal tablolara alınmamış olan
kalemlerin ﬁnansal tablolara alınması gerekmektedir (Gökçen, Akgül ve
Çakıcı, 2006: 94).
Düzeltme gerektiren olaylara ilişkin olarak, Standart’ın 9. maddesinde
aşağıdaki örnekler verilmektedir:
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• İşletmenin bilanço tarihi itibariyle borcu bulunduğunu teyit eden bir
davanın kazanılması ya da kaybedilmesi,
• İşletmenin alacaklı olduğu bir müşterinin iflası,
• Stokların net gerçekleşebilir değerinin altında satılması,
• Varlıkların satışı ile ilgili gelirlerin ya da satın alınması ile ilgili maliyetlerin belirli hale gelmesi,
• Bilanço döneminde gerçekleşen hile ya da hatalı durumların ortaya
çıkması,
• Verilecek ikramiye ya da kardan pay tutarlarının belirli hale gelmesi.
Standart metninde mevzuat üslubuyla kaleme alınan konular şöyle açıklanabilir: Tüm ticari borç ve alacaklarda mutabakat yapılırken, işletmenin
birlikte çalıştığı hukuk birimi ile koordineli hareket edilmeli; devam eden
veya sona eren borç-alacak ilişkileri anında muhasebe kayıtlarına yansıtılmalıdır. Hal böyle olmakla birlikte, uygulamada, muhasebe departmanı ile
hukuk birimi arasında genelde bir kopukluk gözlenmektedir. Bilgi akışındaki gecikme nedeniyle, ayrılması gereken karşılıklar zamanında ayrılmamakta; kapanması gereken karşılıklar zamanında kapatılmamaktadır. Bilgi
akışındaki bu tür kopukluklar, kârın doğru bir şekilde tespitinde aksaklıklara neden olmaktadır.
Bilanço tarihinden sonra düzeltme yapılmasını zorunlu kılan unsurlardan bir diğeri de stok değerlemesinin doğru yapılmamasıdır. Dönem
kârının doğru bir şekilde tespiti, stok değerlemesinin doğru bir biçimde
yapılmasından direkt olarak etkilenmektedir. Örneğin, birçok işletme, bilanço günü elinde yarımamul stoğu ve üretim artığı hurda malzeme bulunmasına rağmen, bilançolarında bu kalemlerin karşısında herhangi bir tutar
göstermez. Aynı biçimde, işletmeler maddi duran varlık envanteri yapmak
konusunda gereken ilgi ve önemi göstermemektedirler. Bu sebeple, satılmış veya hurdaya çıkmış maddi duran varlık kalemleri hala işletmenin
amortisman defterlerinde gözükebilmektedir. Bu ve benzeri durumlar, ﬁnansal tablolarda düzeltme yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
2.2.2. Raporlama Tarihinden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Düzeltme
Gerektirmeyen Olaylar
Finansal tablolarda düzeltme gerektirmeyen olaylar, olayların bilanço
tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren koşulların bulunduğu durumları
ifade etmektedir (TMS 10, m. 3). Bu tür olaylar bilanço tarihinde mevcut
olmayan, bütünüyle bilanço tarihinden sonra ancak onay tarihinden önce
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ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Bu olaylar, geçmiş dönem ﬁnansal
tablolarında herhangi bir düzeltmeye konu olmayıp, cari dönemin tablolarında gösterilir.
Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olayların önemli
olması durumunda, gerek olayın esasına, gerekse olayın tahmini ﬁnansal
etkilerine ya da böyle bir tahminin yapılamadığına ilişkin açıklamalara
tablo dipnotlarında yer verilmelidir.
Düzeltme gerektirmeyen olaylara ilişkin olarak, Standart’ın 22. maddesinde aşağıdaki örnekler verilmektedir:
Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen;
• Bağlı ortaklık satışı ya da birleşme,
• Bir faaliyetin durdurulmasına yönelik planın duyurulması,
• Önemli varlık alımları ya da satışları
• Yeni pay senedi ihracı,
• Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar dolayısıyla oluşan değer
değişiklikleri,
• Vergi mevzuatında yapılan değişiklikler
gibi olayların kökeni bilanço dönemine dayanmamakta olup, düzeltme
gerektirmeyen olaylar niteliğindedir.
Her ne kadar bu değişiklikler, ﬁnansal tablolarda bir düzeltmeyi gerektirecek nitelikte olmasalar da, geleceğe dönük olarak ilgili taraﬂara bilgi
vermesi bakımından, tablolarda dipnot olarak yer verilmesinde yarar bulunmaktadır.
2.3. Temettüler
Temettüler, belirli bir dönemde elde edilen dağıtılabilir kârdan pay sahiplerine düşen miktardır. İşletme, raporlama tarihinden sonra özkaynak
araçlarını taşıyanlara temettü dağıtacağını açıklarsa, bu temettü dağıtımı,
düzeltme gerektiren bir olay olmaması nedeniyle, raporlama tarihi itibariyle borç olarak muhasebeleştirilmemelidir (Demir ve Bahadır, 2011: 621). 5
Finansal tabloların yayım için onay tarihi, gerek işletmeler gerekse tablo kullanıcıları açısından önem taşımakta olup, bu nedenle tablo dipnotlarında gösterilmek zorundadır. Ancak bu sayededir ki, işletmeler hangi
olayların Standart çerçevesinde değerlendirileceğini belirlerlerken; tablo
kullanıcıları da yayımlanan tabloların hangi tarihten sonraki olayları kapsamadığını göz önünde bulundurmuş olurlar (Alexander, Britton ve Jorissen, 2007: 601).
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Yayım için onay tarihinin belirtilmesi gerekliliği, ülkemiz uygulamasında, borsaya kote olmuş şirketlerde farklılık göstermektedir. Nitekim, bu tür
şirketlerde, ﬁnansal tablolarının denetimden geçtiği gün veya denetim raporu
tarihini izleyen iki gün içinde, yönetim kurulu veya yönetim kurulu tarafından
yetkilendirilmiş kişiler, ﬁnansal tabloların kendileri tarafından incelendiği ve
sorumluluğun tümüyle kendilerinde olduğuna ilişkin bir rapor düzenlemekte
ve bu rapor İMKB web sitesinde, şirketlerin ﬁnansal tabloları kısmında yayımlanmaktadır (Örten, Kaval ve Karapınar, 2012: 114).
3. ÖRNEK UYGULAMALAR
ABC A.Ş., perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalar sahibi bir işletmedir. Gıda ve ihtiyaç maddeleri, kırtasiye, küçük ev aletleri
ve ev tekstili olmak üzere dört farklı alanda faaliyet göstermektedir. İşletmenin mali yılı 31 Aralık’ta bitmektedir. 31 Aralık 20X1’de biten mali yıla
ilişkin ﬁnansal tablolarının hazırlanması 10 Mart 20X1’de tamamlanmıştır. Finansal tablolar 15 Mart 20X1’de yapılan yönetim kurulu toplantısında görüşülmüş ve yönetim kurulu tabloları yayımlanması için onaylamıştır. Yıllık genel kurul toplantısı 10 Nisan 20X1’de gerçekleştirilmiş ve pay
sahipleri de ﬁnansal tabloları onaylamışlardır.
Finansal tabloların yayım için onay tarihi, yönetim kurulunun yayım
için onay verdiği tarih olan 15 Mart 20X1’dir. Dolayısıyla, 31 Aralık 20X1
ile 15 Mart 20X1 tarihleri arasında gerçekleşen olaylar, TMS 10 kapsamında değerlendirilmelidir.
Bilanço tarihinden sonra aşağıdaki olaylar gerçekleşmiştir:
1a) İşletme, stoklarını net gerçekleşebilir değerle değerlemektedir. 31 Aralık 20X1’de işletmenin küçük ev aletleri bölümünün stoklarının FIFO’ya göre belirlenmiş ve ﬁnansal tablolarda belirtilen değeri
100.000.000 TL’dir. Pazardaki aşırı durgunluk ve diğer olumsuz koşullar sebebiyle stok Ocak 20X2’nin sonuna kadar satılamamıştır. 10 Şubat
20X2’de işletme bütün küçük ev aletleri stoğunu 600.000 TL’ye aynı sektörde faaliyet gösteren bir işletmeye satmıştır (Mirza, Orrell ve Holt, 2008:
63’den uyarlama).
Düzeltme gerektiren bir olaydır. İşletmenin 20X1 yılı ﬁnansal tablolarında 400.000 TL stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmalıdır.
20X1 yılı kapanış kaydı yapılmamışsa, söz konusu olay dönem içerisinde gerçekleşmiş gibi düşünülerek aşağıdaki kayıt yapılır.
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31.12.20X1
654 Karşılık giderleri
158 Stok değer düşüklüğü karşılığı
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400.000
400.000

20X1 yılı kapanış kaydı yapılmışsa ve işletme dönemi kârlı kapatmışsa
kapanış kaydı iptal edilir ve aşağıdaki kayıtla düzeltme yapılır. Dönem zararla kapanmış ise 590 Dönem net kârı yerine 591 Dönem net zararı hesabı
kullanılır.
31.12.20X1
590 Dönem net kârı
400.000
158 Stok değer düşüklüğü karşılığı
400.000
Yukarıdaki kayıt, 20X2 yılının açılış kaydını düzeltmeyeceği için,
20X2 yılına ilişkin olarak da aşağıdaki kaydın yapılması gerekir.

01.01.20X2
570 Geçmiş yıllar kârları
158 Stok değer düşüklüğü karşılığı

400.000
400.000

Bu düzeltmelerden sonra 10 Şubat 20X2 tarihinde gerçekleşen satışın
kaydı yapılabilir.

10.01.20X2
100 Kasa
600 Yurtiçi satışlar
391 Hesaplanan KDV
10.01.20X2
621 Satılan ticari mallar maliyeti
158 Stok değer düşüklüğü karşılığı
153 Ticari mallar

600.000
600.000
108.000
600.000
400.000
1.000.000

1b) ABC A.Ş., her yıl çalışanlarına, performanslarına ve pozisyonlarına
göre değişen oranlarda, vergi öncesi kârın %10’unu kâr payı olarak dağıtmaktadır. 31 Aralık 20X1 ﬁnansal tablolarında ödenecek kâr payı borç olarak gösterilmiştir. Bu tutar, oluşabilecek değişiklikler nedeniyle ﬁnansal
tablolar onaylanana kadar ödenmemektedir. Tabloların onaylanma tarihine
kadar olan sürede oluşan stok değer düşüklüğü, işletme kârını da olumsuz
etkilemiştir.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı’na göre, çalışanların hizmet sunduğu dönem sonunu takip eden on iki ay içinde ödenecek
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kâr payları ve ikramiyeler, kısa vadeli fayda olarak nitelendirilmektedir.
Bunların kazanıldığı halde ödenmeyen kısımları bilançoda kısa vadeli borç
olarak gösterilir. Stok değer düşüklüğü sonucu işletme kârının düşmesi,
çalışanlara ödenecek kâr payının da azalmasına yol açmıştır. Söz konusu
koşullar bilanço tarihinde de mevcut olduğu için düzeltme gerektiren bir
olaydır ve bilançoda gösterilen borç tutarı, yeni kâr tutarına göre düşürülmelidir.
Öncelikle çalışanlara ödenecek kâr payı ve ikramiyedeki düşüş karşılanmalıdır. Karşılık gideri, 400.000 TL x %10 = 40.000 TL olmaktadır. Sonunda aslında kâr dağıtım kaydı iptal edilip yeni kâr dağıtım kaydı yapılır.
Çünkü kârdaki değişiklikten tüm yedek akçe hesaplarıyla beraber ortaklara borçlar hesabı da etkilenir. Personele borçlar hesabına etkisi aşağıda
gösterilmektedir. Aşağıdaki kayda benzer biçimde yedek akçe hesapları ve
ortaklara borçlar hesapları da düzeltilmelidir.

31.12.20X1
335 Personele borçlar
590 Dönem net kârı

40.000
40.000

20X2 yılında yapılması gereken kayıt ise aşağıdaki gibidir.

01.01.20X2
335 Personele borçlar
570 Geçmiş yıllar kârları

40.000
40.000

2) ABC A.Ş., 15 Şubat 20X2’de, ağır pazar koşulları ve yüksek zarardan dolayı küçük ev aletleri bölümünü kapatmaya karar vermiş ve bu
kararını 28 Şubat 20X2’de duyurmuştur.
Kapatma kararının bilanço tarihinden sonra alınması nedeniyle düzeltme gerektirmeyen bir olaydır. Ancak, bilanço dipnotlarında konuyla ilgili
açıklama yapılmalıdır.
3) 20X1 yılında işletmeye rakip bir şirket tarafından marka ihlali yaptığı gerekçesiyle 350.000 TL tutarında dava açılmıştır. İşletmenin hukuk
danışmanının tavsiyesi üzerine, 31 Aralık 20X1 ﬁnansal tablolarında
250.000 TL karşılık ayrılmıştır. 15 Şubat 20X2’de mahkeme marka ihlali
iddiasında bulunan taraf lehine karar vermiş ve davalının mağdur olan tarafa 300.000 TL ödeme yapmasını karara bağlamıştır (Mirza, Orrell ve Holt,
2008: 63’den uyarlama).
Dava 15 Mart’tan önceki bir tarihte karara bağlandığı için düzeltme
24
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gerektiren bir olaydır. Mahkemenin son temyiz mercii olduğu varsayımı
altında, işletme ﬁnansal tablolarına 300.000 TL borç ve gider yansıtmak
durumundadır.
20X1 yılı kapanış kaydı yapılmamışsa, düzeltme kaydı aşağıdaki gibi
yapılır.
31.12.20X1
654 Karşılık giderleri
50.000
379 Diğer borç ve gider karşılıkları
50.000
20X1 yılı kapanışı yapılmışsa, düzeltme kaydı şu şekilde yapılmalıdır.

31.12.20X1
590 Dönem net kârı
379 Diğer borç ve gider karşılıkları

50.000
50.000

20X2 yılında yapılması gereken kayıt ise aşağıdaki gibidir.

01.01.20X2
570 Geçmiş yıllar kârları
379 Diğer borç ve gider karşılıkları

50.000
50.000

4) İşletme 20 Ocak 20X2’de sermaye artırımına gitmiş, geçmiş yıllar
kârlarını ve olağanüstü yedekleri sermayeye ilave ederek pay sahiplerine
her 5 paya 1 adet bedelsiz pay senedi vermeyi önermiştir. İşletme, nakit
akışında son zamanlarda sıkıntı yaşamaktadır ve temettü ödemek yerine,
ortaklara bedelsiz pay senedi vererek ortaklarına maddi imkân tanımak tanımak istemektedir. İşletme çok kârlı olması beklenen bir anlaşmayı yeni
imzaladığı için ortaklar bedelsiz pay senetlerini kabul etmişlerdir. Bedelsiz pay senetlerinin çıkarılmasına ilişkin karar 31 Ocak 20X2’de alınmıştır.
TMS 33 Hisse Başına Kazanç standardına göre, eğer dönem içinde herhangi bir tarihte bedelsiz pay verilerek pay sayısı artırılır veya pay senetleri
geri çağrılarak azaltılırsa, bu işlem yılın başında yapılmış sayılmalıdır. Bir
başka deyişle, standart geriye yönelik düzeltme yapılmasını zorunlu kılmaktadır. TMS 33, bilanço tarihinden sonra işletmenin bedelsiz pay senedi
çıkarması durumunda, pay başına kazanç hesabının yeni pay sayısı üzerinden yapılacağını belirtmektedir. Bu olaya ilişkin olarak, yeni durum ﬁnansal tablolarda gösterilmeli ve gerekli açıklamalar dipnotlarda verilmelidir.
5) İşletme, Kasım 20X2’de faaliyete geçirmeyi planladığı yeni bir
süpermarket inşaatı için Temmuz 20X1’de şantiye sahasını hazırlamaya
başlamıştır. Belediyeden alınan izinde, inşaat alanı içinde bulunan iki adet
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yüzyıllık çınar ağacının korunması ve 20X3 yılı sonuna kadar çevrenin
eski durumuna getirilmesi şarta bağlanmıştır. Arazi, bina ve ekipmana ek
olarak tahmini restorasyon maliyeti için yıllık 500.000 TL tutarında karşılık ayrılmıştır. Bu tutara, yüzyıllık ağaçların yerinin değiştirilmesi için
gerekli 30.000 TL’nin karşılığı da dâhildir. Şubat 20X2’de ağaçlar, yol açmak için kesilmiştir. Mayıs 20X2’de belediyeye ağaç başına 20.000 TL
ceza ödenmiştir (Smith, 2006: 53’den uyarlama).
Ağaçlar kesildiği için, söz konusu ağaçların yerlerinin değiştirilmesi
için ayrılan karşılığın konusu kalmamıştır. Bu duruma ilişkin gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Belediyeye yapılan ödeme 15 Mart 20X2 tarihinden sonra gerçekleştiği için düzeltme gerektirmeyen bir olaydır.

01.01.2012
379 Diğer borç ve gider karşılıkları
570 Geçmiş yıllar kârları

30.000
30.000

6) 1 Mart 20X2’de işletmeye 90.000 TL borcu bulunan bir müşteri iflasını ilan etmiştir. 20X1 yılı bilançosunda, bu müşteriye ilişkin olarak hiç
şüpheli alacaklar karşılığı ayrılmamıştır.
Düzeltme gerektiren bir olaydır. Bilanço tarihi itibariyle işletmenin alacaklı olduğu bir müşterisinin bilanço tarihinden sonra iﬂas etmesi, bilanço
tarihi itibariyle söz konusu alacakla ilgili bir zararın var olduğunun teyidi
şeklinde değerlendirilir. Dolayısıyla, işletme söz konusu müşteriye ilişkin
şüpheli alacaklar karşılığını 90.000 TL olarak ayırmalıdır.
20X1 yılı kapanış kaydı yapılmamışsa, aşağıdaki kayıtlar yapılmalıdır.

31.12.20X1
128 Şüpheli ticari alacaklar
120 Alıcılar
31.12.20X1
654 Karşılık giderleri
129 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

90.000
90.000
90.000
90.000

20X1 yılı kapanış kaydı yapılmışsa, gerekli düzeltme aşağıdaki kayıtla
yapılır.

31.12.20X1
590 Dönem net kârı
129 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
26
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20X2 yılına ilişkin olarak da aşağıdaki kaydın yapılması gerekir.

01.01.20X2
570 Geçmiş yıllar kârları
129 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

90.000
90.000

7) 31 Aralık 20X1 tarihi itibariyle işletmenin ihraç edilmiş pay senedi
sayısı 100.000 adettir. İşletme 1 Şubat 20X2’de 25.000 adet pay senedi
çıkaracağını açıklamıştır.
Düzeltme gerektirmeyen bir olaydır, sadece 20X1 bilançosunda dipnot
olarak açıklama yapılmalıdır.
8) İşletme, 20X1 yılında maliyeti 200.000 TL olan bir depo satın almıştır. Depo, 20 Aralık 20X1’de çıkan yangında tahrip olmuştur. İşletme,
sigorta şirketine yaptığı talebe ilişkin olarak 31 Aralık 20X1 bilançosunda
190.000 TL alacak kaydı yapmıştır. Sigorta şirketinin yaptığı incelemeler
sonucunda, yangının depo güvenlik görevlisinin ihmali sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu durumda sigorta şirketinin herhangi bir yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
Düzeltme gerektiren bir olaydır. Sigorta şirketinin yükümlülüğü olmadığından ve herhangi bir ödeme yapmayacağından, işletme bilanço kayıtlarını bu duruma göre düzeltmelidir. Ayrıca tablolarda yangına ilişkin gerekli açıklamalar yapılmalıdır.
20X1 yılı kapanış kaydı yapılmamışsa, düzeltme kaydı aşağıdaki gibi
yapılır.
31.12.20X1
659 Diğer olağan gider ve zararlar
190.000
136 Diğer çeşitli alacaklar
190.000
20X1 yılı kapanışı yapılmışsa, düzeltme kaydı şu şekilde yapılmalıdır.

31.12.20X1
590 Dönem net kârı
136 Diğer çeşitli alacaklar

190.000
190.000

20X2 yılında yapılması gereken kayıt ise aşağıdaki gibidir.

01.01.20X2
570 Geçmiş yıllar kârları
136 Diğer çeşitli alacaklar

190.000
190.000
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9) İşletme, sıklıkla yabancı şirketlerle iş yapmaktadır ve ﬁnansal tabloları döviz hareketlerini yansıtmaktadır. 1 Ocak-15 Mart 20X2 tarihleri
arasında, siyasi gelişmeler nedeniyle döviz kurlarında anormal dalgalanmalar oluşmuştur.
Düzeltme gerektirmeyen bir olaydır. Ancak dipnotlarda açıklama yapılmalıdır.
4. SONUÇ
Finansal tablolar, işletmelere ilişkin farklı bilgi ihtiyaçlarını karşılarlar. Bilginin faydalı olabilmesinin en önemli koşullarından biri, bilginin
geçerli ve doğru olmasıdır. TMS-10 Standardı, bilanço tarihiyle ﬁnansal
tabloların yayım için onaylandığı tarih arasında gerçekleşen olayların ﬁnansal tablolara etkisine ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu bağlamda,
onay tarihinin doğru tespit edilmesi ve bilanço tarihinden sonraki olayların
niteliğinin doğru belirlenmesi gerekmektedir.
Bu sayede, temeli önceki döneme dayanan ancak bilanço tarihinden
sonra sonuçlanan olayların, işletmenin ﬁnansal durumu ve performansında
yaratacağı olumlu ya da olumsuz değişiklikler bilinir hale getirilmektedir.
Dolayısıyla, ﬁnansal tablo kullanıcılarının daha doğru kararlar alabilmeleri mümkün olmaktadır.
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ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ
EFFICIENCY OF THE BROKERAGE HOUSE AUDITING
COMMITTEES
Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ*
Öğr. Gör. Dr. Halil İ. ALPASLAN**
Öz
Günümüzde şirketlerin maruz kaldığı riskler ve mali durumu hakkında,
pay ve menfaat sahiplerinin yönetimden yeterli, doğru ve zamanında bilgi
istemeleri ve şirket iç kontrol sitemleri ve iç denetim unsurlarının yeterli
güvenilirlikte olup olmadığının tespitine yönelik uygulamalar, güvence veren başka bir unsur olan Denetim Komitesi kavramını ortaya çıkarmıştır.
Çalışmada, şu anki uygulamada halka açık şirketlerin yönetim kurullarında
bir Denetim Komitesi oluşturmaları zorunlu olmakla birlikte, halka açık
olsun olmasın anonim şirket olarak kurulan tüm aracı kurumların geniş
yatırımcı kitlelerine hitap etmeleri ve söz konusu yatırımcılar açısından
piyasada güven ve istikrarı sağlamadaki önemli rolleri dikkate alındığında,
devamlı bir Denetim Komitesi oluşturmalarının gerekliliği vurgulanmıştır.
Çalışmanın amacı, son yıllarda uluslararası standartların artık bir zorunluluk haline getirdiği iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin kalite güvencesini gözden geçirmede önemli bir organ olarak ortaya çıkan ve kurumsal
yönetim ilkelerinin gereklerinden olan denetim komitesine ne derece önem
verdiklerini, sektörde yer alan aracı kurum çalışanlarının denetim komitesi
işlevleri hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olup olmadıklarını ve bu
konudaki bilinçlerini ölçmek, aracı kurumlar sektöründe yönetim kurulu
denetim komitesi oluşumlarının mevcut olup olmadığını araştırmak ve
elde edilen bulgular çerçevesinde sektöre yeni öneriler sunmaktır.
Anahtar Sözcükler: Aracı Kurumlar, Denetim Komiteleri
Abstract
Nowadays, shareholders and beneﬁciaries’ requiring of adequate, accurate and timely information from company’s management with the applications carried out to detect whether or not the internal supervision and
auditing operate reliably has brought forth an assuring concept which is
“auditing committee”.In this study, the necessity of forming a permanent
* Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sermaye Piyasaları Bölümü
** Marmara Üniversitesi, SBMYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
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auditing committee for a brokerage house founded as incorporated company whether publicly traded or not is intensiﬁed in considaration of their
important role in addressing the masses of investors and providing the conﬁdence and stability in market although it’s obligatory for publicly traded
corporations to constitude one. The aim of the study is to research and
ﬁnd out the existance of the brokerage houses which are very valid and
necessary in terms of increasing the quality assurance systems. Brokerage
houses are also one of the compolsory part of international standarts and
internal control systems. Also attitudes towards brokerage houses are tried
to examined and new recommendations are emphasized with in the content
of this study.
Key Words: Brokerage House, Auditing Committees
1.GİRİŞ
Günümüzde küreselleşme ile sermayenin ülkeler arası transferi sonucu artış gösteren rekabetçi ortamda işletmelerin etkin bir şekilde faaliyet
göstererek en düşük maliyetle en yüksek verimi elde etme çabaları ve bunun doğal sonucu olarak büyümek istemeleri, işlemlerin ve faaliyetlerin
karmaşıklığı dikkate alındığında beraberinde bir çok riski getirmektedir.
Yönetimin riskleri önlemek ve gereken tedbirleri almak için işletme varlıklarının korunması, hataların ortadan kaldırılması ve politikaların değerlendirilmesi gibi konularda doğru ve etkili kararlar alabilmesi için zamanında
güvenilir veriler elde etmesi zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu verilerin
doğru ve zamanında elde edilmesi ise etkin bir iç kontrol ve gözetilen bir iç
denetim unsuru ile mümkün olabilecektir.
Sermaye piyasası faaliyetlerinin mevzuata uygun ve güvenli olarak sürdürülmesi aracı kurum ve müşteri varlıklarının korunabilmesi, aracı kurumun uzun dönemli kar hedeﬂerinin gerçekleştirilebilmesi ve yatırımcı
haklarının korunması öncelikle aracı kurumlarda iyi işleyen ve kuralları
oluşturulmuş bir iç kontrol sistemi ve bu iç kontrol sisteminin etkinliğini
denetleyen bir tarafsız iç denetimin varlığını gerektirmektedir.
Piyasa kanun koyucuları ile pay ve menfaat sahiplerinin aracı kurumların mali durumları ve maruz kaldıkları riskler konusunda aracı kurum
yönetiminden yeterli, doğru ve zamanında bilgi istemeleri, aracı kurumlarda Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin (YKDK) katma değerini ortaya
çıkarmıştır.
Nitekim aracı kurum YKDK hem yönetim kuruluna hem de pay ve
menfaat sahiplerine olumlu katkısı bulunmakta ve aracı kurum hakkında
edinilmekte istenen bilgiler konusunda onları tatmin eden bir organ pozis32
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yonundadır. Aracı kurumlarda devamlı bir YKDK oluşturulması yönetim
kurulunun yeterli bir kontrol sisteminin var olmasına ve işlevlerinin etkinleştirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca böyle bir komite hem aracı kurum
iç kontrol sistemini hem de iç denetim biriminin faaliyetlerinin güçlendirecektir.
2. DENETİM KOMİTESİ KAVRAMI VE ARACI KURUMLARDA
DENETİM KOMİTELERİ
Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucu gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelere olan sermaye yatırımlarının artması ve bununla birlikte patlak veren küresel ﬁnansal krizler ve şirket skandalları öncelikle muhasebe
sistemine olan güveni sarsmış ve özellikle muhasebe, ﬁnansal raporlama
süreci ve ﬁnansal bilgilere olan güvenin teyit edilmesi gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır. Son 30 yıl içinde yıllarca faaliyet gösteren dünya devi şirketlerin, kurum yada kuruluşların bir gecede yok olmaları ve sonucunda uzun
yıllar uğraş verilen kurumsal itibarın bir gecede silinmesine tanık olunması
ve şirketle birlikte onunla ilişkili kurum ve kuruluşların ve hissedar, yatırımcılar, üst düzey yöneticiler ve çalışanların da iş, servet ve itibarlarını
kaybetmeleri etkin bir denetim ve gözetimin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde gerekse ülkemizde yaşanan bedeli
çok ağır ve pahalı olan bu deneyimler sonucunda günümüzde şirketlerin
mali durumu ve maruz kaldığı riskler konusunda pay ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimlerinden yeterli, doğru ve zamanında bilgi talebine
ilişkin ihtiyaçları artmıştır.
2.1. Denetim Komitesi Kavramı
Şirketlerde alınacak kararlara tüm taraﬂarca katılımın arttırılması, alınacak kararlarda taraﬂarın olumlu desteğinin alınması amacıyla ve şirket
faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinde yönetime yardımcı olmak üzere düzenleyici otoritelerce yapılan çeşitli yasal düzenlemelerle Yönetim Kurullarında DK oluşturulması öngörülmüştür. Öte yandan dünya üzerinde farklı yasal ve ticari kültürlerin varlığı şirketlerin kurul
yapılarının farklı şekilde oluşması sonucunu beraberinde getirmiştir. Yönetim kurulu şirket faaliyetlerinin ortakların çıkarları doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur. Yönetim kurulu üyeleri çoğunlukla şirket dışındaki kişilerden oluşuyorsa yönetim kurulunun belirleyeceği bir denetçiler
grubu, yönetim ile denetçi arasında bir aracı görevi görecektir. Son yıllarda
bir çok şirkette, dışarıdan gelen denetçilerin bağımsızlığını kuvvetlendirmek amacıyla DK oluşturulduğu görülmektedir.
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Genel olarak yönetim kurulu yapısı iki şekilde sınıﬂandırılabilir. Bunlardan birincisi Kıta Avrupası kültürünün oluşturduğu “İkili Kurul” sistemidir. İkincisi ise Anglo Sakson kültürünün oluşturduğu “Tekli Kurul”
sistemidir ( Uyar, 2003: 6-8). İkili Kurul Sistemi›nde yönetim ve gözetim
faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır. Denetim kurulu ve yönetim kurulu olmak üzere iki kurul bulunmaktadır. Denetim kurulu yönetici olmayan üyelerden oluşur ve şirket yönetimini gözetmekle görevlidir. Yönetim kurulu
ise şirketi yöneten üyelerden oluşur.
Özellikle Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde benimsenmiş
olan bu sistem nedeniyle DK uygulaması pek yoktur. Almanya ve Hollanda gibi ikili kurul sistemi (two-tier board) uygulanan ülkelerde DK’nin
görevlerini genelde gözetim kurulu (supervisory board) yapmaktadır Price
WaterHouse Coopers, 1999: 7-9). İkili kurul sistemi, şirketlerin faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde denetlenmesinde ve yönetici kurulun (management board) icraatlarının etkin bir biçimde gözetiminde önemli role
sahiptir. Yönetici kurulu üyeleri gözetim kurulu tarafından seçilir. Gözetim kurulunun temel görevi yönetici kurulunu oluşturan üyeleri atama ve
görevden alma, yönetici kurulunu denetleme, hesapların ve kanunda düzenlenen diğer sözleşmelerin onaylanmasıdır. Almanya’da kısmen limited
şirketlerde ve anonim şirketlerde söz konusu ikili kurul sistemi uygulanmaktadır. Aynı şekilde Hollanda’da zorunlu veya ihtiyari olarak ikili kurul
sistemi uygulanmaktadır.
Anglo-Sakson kültüründe yönetim kurulunun yapısına ilişkin olarak
tekli/üniter kurul sistemi benimsenmiştir. Sistemde yönetici ve yönetici olmayan üyeler tekli bir yapıda buluşmaktadır. Bu model ABD, İngiltere ve
Anglo-Sakson kültüründen etkilenmiş ülkelerde bulunmaktadır. ABD’de
Federe Devletler Hukuku’nda yasal bir denetleme organına gerek görülmemiştir. Bununla birlikte uygulamada anonim ortaklıkların yönetim
kurulunun bir alt komitesi olarak çalışan ve genellikle şirket yöneticileri
dışındaki kişilerden oluşan denetim kurulunun görev ve yetkilerini yerine
getiren DK oluşturulmuştur. İngiltere ise sahip olduğu farklı hukuk anlayışı nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında ﬁnansal raporlama süreci
ile iç ve dış denetçiyi izlemekle görevli DK’ne yoğun olarak sahip ender
ülkelerdendir ( Uyar, 2003: 8-11).
DK bir çok ülkede şirket organizasyonunda yer almakta ve etkin bir
şekilde faaliyetini sürdürmektedir. Başta ABD, İngiltere ve Kanada olmak
üzere Avustralya, Fransa, Hong Kong, Hindistan, İsrail, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayland’da kurumsal yönetim konusunda
oluşturulan komisyonlar ve çeşitli yasal düzenlemeler halka açık şirketle34
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rin DK kurmalarını tavsiye etmekte ya da zorunlu kılmaktadır. DK yönetime yardımcı olmakta, ﬁnansal raporlama sürecini izleyerek gerçeğe uygun
ﬁnansal raporların üretilmesine olanak sağlamakta, olası hata ve hilelere,
yönetim başarısızlıklarına engel olmak suretiyle ortakların çıkarlarını korumakta, bağımsız dış denetim ve iç denetim çalışmalarını gözlemleyerek
onlara yardımcı olmaktadır.
DK, yönetim kurulunun bir komitesi olarak yönetim kuruluna karşı
sorumludur. Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar (SPK, Seri:X, No: 22).
Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin
bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, genel müdür veya icra komitesi
üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında
murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Hisse senetleri borsada işlem görmeyen ortaklıklar da; isteğe bağlı
olarak, bu maddede düzenlenen esaslar çerçevesinde denetimden sorumlu
komite oluşturulabilir ve bu hususa kamuya yaptıkları açıklamalarda yer
verilebilir.
ABD’de Securities Exchange Commission (SEC) tarafından bir DK
üyesinin tecrübesinin tanımı şöyle yapılmaktadır: “Genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerini anlamak, bu ilkelerin genel olarak uygulama, değerlendirme ve muhakemesini yapabilmek, ﬁnansal raporları anlama ve analiz etmede tecrübe sahibi olmak, iç kontrol mekanizmalarını ve muhasebe
prosedürlerini bilmek ve her şeyden önce DK işlevlerini anlamak ve uygulamaktır”
DKnin bağımsız üyelerden oluşmasının organizasyonlar açısından
olumlu sonuçları olduğu literatürde pek çok akademisyen tarafından vurgulanmaktadır. Macdonald Komisyon Raporu’nda (1988) ve NASDAQ
(1989) düzenlemelerinde DK üyelerinin bağımsızlığı kriterinin yerine getirilmesi durumunda, görev dağılımında ve iç kontrollerde iyileşme olacağı, bunun sonucunda da iyi kurumsal yönetim uygulaması sağlanacağı
belirtilmektedir. Literatürde DKnin yapısı ile şirket mali tablo ve raporları
üzerinden yapılan sahteciliğin önlenebilirliği arasındaki konuyu inceleyen
çalışmalar vardır. Abbott ve Parker (2000) sahtecilik vakasını inceledikleri
çalışmalarında; sahtecilik vakası olan ve olmayan 78 şirket verisini kullanarak, DK bağımsız olan şirketlerde sahtecilik olaylarının olma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koymuşlardır (Abbott ve Parker, 2000: 4766). Bunun anlamı, bağımsız DK üyelerinin varlığının ve yapısının, şirket
mali tablo ve raporlarının güvenilirliğini artırdığıdır.
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Şekil 1: Denetim Komitelerinde İş Akışı
Kaynak: KPMG-Uluslararası Muhasebe Konferansı,13-15 Kasım, 2008.
2.2. Denetim Komitelerinin Türkiye’deki Mevcut Durumu
Türkiye’de DK kavramı uygulamada henüz çok yenidir. Kurumsal Yönetim, Türkiye’de yeni bir kavram olmamakla beraber, günlük literatüre
girmesi yakın bir zaman içerisinde olmuştur. Bu doğrultuda yönetim kurulu üyelerinin görev, sorumlulukları ve işleyişinin yeniden düzenlenmesi,
yönetim kurulu DK gibi yeni bir yapılanmayı gündeme gelmiştir. Anonim şirketlerde karar alma ve alınan kararların uygulanmasını gözetme ve
yönlendirme organı olan yönetim kurullarının, gerek oluşum ve işleyiş ve
gerek sorumluluk hallerinin gitgide önem kazandığı görülmektedir. Yönetim kurulları bir şirketin göstereceği performansı etkileyecek en önemli
unsurdur ve iyi yönetilmeyen bir şirketin, dolayısıyla yetersiz bir yönetim
kurulunun şirketi iﬂasa kadar götürmesi olasılığı kuvvetlidir.
Ülkemizde SPK ve BDDK tarafından yapılan düzenlemelerle DK uygulamasına yer verilmekte; uygulama, SPK mevzuatı gereği bankalar hariç
hisse senetleri İMKB›de işlem gören (halka açık) şirketleri kapsamakta,
hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde (kapalı) ise isteğe bağlı
olarak DK oluşturabilmeleri tavsiye edilmektedir.
1998 yılında OECD kurumsal yönetim çalışma komitesinin kurulması ve ilk kurumsal yönetime ilişkin raporlarını çıkarmalarının ardından
1999 yılında OECD Raporu Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş ve
2002 yılında TUSİAD, Kurumsal Yönetim - En İyi Yönetim Kodu ile ilgili bir rapor yayınlamıştır. 2002 yılında yine ABD de Sarbanes – Oxley
Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye’ de 2003 yılında SPK daha ay36
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rıntılı kurumsal yönetim ilkelerini ve kurumsal yönetim derecelendirme
düzenlemesini yayımlamıştır. 2005 yılında ise revize Kurumsal Yönetim
İlkelerini içeren Bankacılık Kanunu BDDK tarafından yayımlanmıştır
(5411 Sayılı Bankacılık Kanunu).
Ülkemizde SPK ve BDDK tarafından ilk uygulaması başlatılan DK ﬁili
olarak denetim yapan bir organ olmamakta, denetim faaliyetleri ile ilgili
olarak doğrudan sorumlulukları bulunmamakta ancak, iç ve dış denetim
sürecinin uygulama etkinliğini, faaliyetlere olan katma değerini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğini yönetim kurulu adına gözetmekle yükümlü olan komite olarak
tanımlanmıştır.
İlkeler gereği hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar yönetim
kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan
denetimden sorumlu komite kuracaklardır (SPK, 2003: madde 3). Aynı
zamanda “Kurumsal Yönetim” uygulaması için yayımlanan çalışmalarda
DK yönetim kurulunu desteklemek amacıyla oluşturulması gereken komitelerden birisi olarak kabul edilmiştir (SPK, 2003: madde 51). Kurumsal yönetim alanında yapılan bu gelişmeden sonra büyük şirketlerin çoğu
bünyelerinde DK oluşturmaya başlamış olsalar da bazı büyük şirketlerde
DK’nın tebliğden önce de mevcut olduğu görülmüştür.
Türk Ticaret Kanunu›nda da anonim ortaklıkların iç denetimine ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır. Kanun›un 347. maddesine göre anonim ortaklıklarda genel kurul ve yönetim kurulu yanında bulunması gereken zorunlu organlardan biri de denetim kuruludur. Anonim ortaklıkta iç denetim,
bir kişi bulunması halinde «denetçi» birden fazla kişi bulunması halinde
«denetim kurulu» olarak adlandırılan organ tarafından yapılır. Kanun›un
347 ile 359. maddeleri arasında anonim şirketlerde denetçilerin seçimi, görevleri, sorumlulukları ve görevlerinin sona ermesine ilişkin düzenlemeler
yapılmıştır. Bu bağlamda ülkemizde uygulama alanı bulan mevcut sistem
«ikili kurul» sistemidir.
Türkiye’de anonim ortaklıkların denetiminden sorumlu denetleme kurulları vardır. Ancak bu kurullar yasal düzenlemelerin bir gereği olarak
oluşturulmakta ve denetim anlamında herhangi bir fayda sağlamamaktadır. Kurumsal yönetim anlayışında meydana gelen gelişmelere bağlı olarak SPK tarafından DK oluşturulması yönünde yapılan çalışmalar sonucu
SPK’nın 2002 yılının son aylarında yayımlamış olduğu tebliğ ile hisse
senetleri borsada işlem gören ortaklıklar yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu
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komite kurmaları istenmiştir. Ülkemizde belli büyüklükteki şirketlerde DK
oluşturulması ve etkin olarak faaliyetini sürdürmesi iç denetimin gelişmesine yardımcı olacak, yönetim faaliyetlerinin ve bağımsız denetimin kalitesini arttıracak ve şirkete güvenin garantisi olacaktır.
Türkiye’de de sermaye piyasalarında aracı kurum ve bankaların denetim komitelerinin uzmanlığı ile ilgili açık düzenlemeler bulunmaktadır. Bu
kapsamda, hem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve
Bankacılık Kanunu’nda hem de Sermaye Piyasası Kurulu’nca yapılan düzenlemelerde, yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere yönetim kurullarınca oluşturulacak
denetim komitelerine seçilecek yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken nitelikler açıkça sıralanmıştır (Uzun, 2006, 2-3).
Buna göre DK üyelerinin genel nitelikleri aşağıda belirtilmiştir:
– Görevlerini, işlevlerini etkin olarak yerine getirebilecek bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrenim seviyesi, eğitim konuları, deneyim süresi DK üyelerinde olması gereken niteliklerin belirlenmesinde
önem taşımaktadır. DK üyelerinin görevlerini yerine getirirken sahip olması
gereken nitelikler; görevin gerektirdiği eğitimi alması, yeterli bilgi ve deneyime sahip olması ve çalışmalarında gerekli özeni göstermesidir.
– DK üyeleri, mutlaka yeterli derecede muhasebe, mali raporlama, iç
kontrol, iç ve dış denetim, risk yönetimi, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Uygulama deneyiminin
yanı sıra görevi ile ilgili konularda diploma, mesleki ruhsat ve sertiﬁkaları
bulunmalıdır.
– Komite üyeleri kendi uzmanlık alanına girmeyen herhangi bir durumla karşılaştıklarında dışarıdan konunun uzmanı olan kişiler yada danışmanlarla ile çalışabilmeli, o kişilerden gelen öneri ve yorumlara bilgi
deneyimi ile cevap verebilmelidir.
Türkiye’de SPK mevzuatı ve BDDK düzenlemelerinde DK üyelerinin sahip olması gereken bağımsızlık kriterlerinden açıkça bahsedilmektedir. 23 Şubat 2003 tarih ve 2509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren BDDK kararı ile “BDDK üyeleri ile BDDK personelinin
uyacakları mesleki ilkelere ilişkin karar” metninin incelenmesinde; DKnin
tarafsızlığı, gözetim ve denetim ilkeleri ile çalışma esasları hakkında bilgiler yer almaktadır.
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2.3. Aracı Kurumlarda Denetim Komiteleri
Aracı kurumlar, “sermaye piyasası araçlarını aracılık amacıyla, kendi
nam ve hesabına veya başkası nam ve hesabına yahut kendi namına başkası
hesabına alım satımını yapan, sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş olan anonim ortaklıklardır.” Bu kurumlar gerek sermaye piyasası araçlarının halka
arz edilmesinde ve gerekse bu araçların alım-satım işlemlerinde önemli ve
etkin rol oynamaktadır.
Günümüzde şirketlerin mali durumu ve maruz kaldığı riskler konusunda pay sahipleri yönetimden yeterli, doğru ve zamanında bilgi talep etmektedirler. Bu noktada DK hem yönetim kuruluna yardımcı bir organ hem
de pay sahiplerinin şirket hakkında edinmek istediği bilgiler konusunda
onları tatmin eden bir müessese olarak ortaya çıkmaktadır. Sürekli bir DK
oluşturulması, yönetim kurulunun yeterli bir kontrol sisteminin var olmasını ve sürdürülmesini sağlama görevinden kaynaklanan pratik güçlükleri
çözmenin bir yoludur. Ayrıca, böyle bir komite hem iç kontrol sistemini
hem de iç denetim sistemlerini güçlendirir.
DK, günümüzde özellikle payları borsada işlem gören halka açık şirketler açısından zorunlu olmakla birlikte çeşitli komisyonlar tarafından tavsiye nitelikli kararlarda tüm şirketler açısından DK oluşturulmasının uygun
olacağı ifade edilmektedir. Nitekim özü itibariyle yönetim kurulunun daha
etkin işlemesini sağlaması ve iç kontrol sisteminin etkinleştirilmesindeki
rolü göz önüne alındığında halka açık olmayan şirketlerin de DK’ne sahip
olması faaliyetlerinin daha etkin ve düzenli olmasını, iç kontrol sisteminin
daha iyi işlemesini sağlayacaktır.
Türkiye’de toplam 103 aracı kurum vardır. 103 aracı kurum arasında
18’i faaliyetlerini kendi istekleri doğrultusunda durdurmuş veya Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından mevzuat ve düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulmuş, 85 aracı kurum ise halen
faaliyettedir. Toplam 103 aracı kurumun 73’ü özel, 24’ü yabancı, 4’ü kamu
2’si ise TMSF’ye aittir. Faal 85 aracı kurumdan 2 tanesi payları borsada
işlem gören halka açık şirket konumundadır.
Türkiye›de halen halka açık iki aracı kurum olmasına rağmen, önümüzdeki yıllarda halka açık aracı kurumların sayısının artabileceği ve
ayrıca aracı kurumların halka açık olsun olmasın bir çok yatırımcısının
bulunması nedeniyle aracı kurumlardaki etkin bir iç kontrol sisteminin,
yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasına, aracı kurumların kurumsallaşmasına olumlu katkı sağlayacağı ve piyasaya olan güveni artıracağı
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dikkate alınarak bu konu hakkında açıklama yapılmıştır. Nitekim DK halka
açık olsun olmasın tüm işletmelerin iç kontrol ve denetim sistemlerinin
etkinleştirilmesine katkıda bulunacak nitelikte bir oluşumdur.
Türkiye’ye bakıldığında; etkin yönetilmeyen ve etkin denetimi yapılamayan şirketlerin ve konumuz itibarı ile aracı kurumların olduğu görülmektedir.
Şu ana kadar hakkında iﬂas davası açılan ve geçici fon kapsamında
60 bin yatırımcısına ödeme yapılacak 16 aracı kurum şunlardır: Ali Alpay Menkul Değerler, AOG Türkinvest Menkul Değerler, Başak Menkul
Değerler, Birikim Menkul Değerler, Boğaziçi Menkul Değerler, Çarmen
Menkul Değerler, Emper Menkul Değerler, Kazanç Menkul Değerler,
Marmara Menkul Değerler, Önder Menkul Değerler, Pasiﬁk Menkul Değerler, Salahsun Menkul Değerler, Semih Menkul Değerler, Tür Menkul
Değerler, Uğur Menkul Değerler, Yener Menkul Değerler.
Diğer taraftan ıÜüküresel piyasalardaki dalgalanma ve borsalardaki ‘iki
ileri bir geri’ hareketlere karşılık bünyelerinde gerekli risk yönetim politikalarını oluşturmayan ve krizi fırsata çeviremeyen, özellikle 2004-2007
döneminde yabancıların milyon dolarlar verdiği aracı kurumlar daha fazla zarar yazmamak, batmamak için kendiliğinden faaliyetini durdurmaya
başlamıştır. Bu aracı kurumlar eğer etkin bir risk yönetimi politikası izlemiş olsalardı ve geleceği görebilselerdi, faaliyetlerini durdurma noktasına
gelinmezdi. Nitekim son yıllarda özellikle piyasanın düşme eğiliminde
olduğu durumlarda, etkin bir iç kontrol mekanizması olmayan yerli ve yabancı aracı kurumların, müşteri hesaplarında yeterli risk hesaplamalarını
yapamamaları ve personelinin gerek müşterilerle anlaşarak gerekse de bireysel olarak ﬁktif kayıtlar yapması sonucu önemli miktarda zararlarla karşılaştıkları ve bazılarının faaliyetlerine devam edemedikleri görülmüştür
(Dinçer, 2009: http://www.tumgazeteler.com/?a=4060954).
Batan, iﬂas eden ve faaliyetlerini devam ettiremez hale gelen veya
SPK’ nca faaliyetleri geçici durdurulan aracı kurumlarda iç kontrol sistemi
ve iç denetim sistemlerinin olmasına rağmen bu sistemlerin etkin işlememesinin ve kontrolünün sağlanmamasının tespiti göstermektedir ki daha
üst seviyede ve yönetim kuruluna yardımcı pozisyonda daha etkin denetim
ve gözetimi sağlayacak başka bir oluşumun oluşturulması gerekmektedir.
Nitekim SPK, Seri: X , No: 22 Tebliği ile halka açık şirketlerin yönetim kurullarında DKleri oluşturmalarını belirtmiş ve ilgili tebliğ gereği
DKleri için, dış denetim sürecinin izlenmesine ait doğrudan sorumluluk,
tüm denetim ve denetim dışı hizmetlerin önceden onaylanması, bağımsız40
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lık ve ﬁnansal uzmanlıkla ilgili değiştirilmiş kuralları, kurumsal raporlama
ve denetim bulgularıyla ilgili isimsiz şikayetlerin izlenmesi, alınması ve
büyük bir olasılıkla çözümlenmesi dahil olmak üzere kurumsal raporlama
çerçevesinde sürekli genişleyen rolün sürdürülmesi hususlarında sorumluluk verilmiştir.(SPK, Seri:X, No: 22). Bu durumda halka açık aracı kurumlarda DK oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.
Ancak, Türkiye’de piyasalarda halihazırda halka açık 2 aracı kurum
olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda globalleşme ve sermayenin tabana
yayılması ilkesi gereği halka açık aracı kurum sayısının artabileceği öngörülmektedir. Ayrıca halka açık olsun yada olmasın aracı kurumların birçok sayıda yatırımcısı olması ve yatırımcıların sermaye piyasalarına olan
güvenlerini sağlamak açısından halka açık olmayan aracı kurumlarda da
bağımsızlığı tam olarak nitelendirilmiş DKnin yer alması hem etkin bir iç
kontrol sisteminin sağlanmasında, dolayısı ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasında önem arz edecek hem de aracı kurumların kurumsallaşmasına olumlu katkı sağlayarak aracı kurum kalitesini yükseltecek
ve DKne sahip aracı kurumlar vasıtası ile sermaye piyasasının gözetim ve
kalite güvencesinin artması sağlanacaktır.
Bu noktada aracı kurumların kurumsal yönetim ilkelerinin gereklerinden olan YKDKne ne derece önem verdikleri ve DKnin işlevleri ile ilgili
olarak ne derece bilinçli olduklarının tespit edilebilmesi, piyasada mevcut
bulunan aracı kurumlarda DKnin mevcudiyetinin tespiti ve DKsinin mevcut olmaması halinde bu komite rol ve sorumluluklarının nasıl ve kimler
tarafından yerine getirildiği ve aracı kurumlarda DKnin etkinliklerinin ölçülmesine yönelik olarak bu bölümde ana temayı tamamlayan bir anket
yapılarak DKnin aracı kurumlar açısından uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin analizi yapılmıştır.
3 . ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİNİN VARLIĞI
VE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Bu başlıkta araştırma ile ilgili titeratür taraması, önemi, amacı, kapsamı, sınırlamaları ve veri toplama yöntemi ile ilgili bilgiler verildikten sonra
elde edilen bilgilerden oluşturulan frekans dağılımlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.
Aracı kurumlarda DKnin varlığını ve etkinliği ölçen anket 4 bölümden
oluşmuştur: Birinci bölüm; DK işlevlerinin, rol ve sorumluluklarının, görev ve yetkilerinin aracı kurum çalışanları tarafından ne derece bilindiğini
tespit etmeyi amaçlayan ve ölçen 24 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm;
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aracı kurum yönetim kurulu dikkate alınarak, yönetim kuruluna iç kontrol
ve risk yönetimi hususlarında yardımcı olacak mekanizmaların varlığını
tespit etmeyi amaçlayan ve yönetim kurulu yapısının çalışmamızla ilgili
olan kısmını içeren 5 sorudan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm, aracı kurumlarda iç kontrol ve iç denetimin etkin işlemesinin teminatı olan denetim komitelerinin olmaması halinde denetim komitelerinin güvence olarak yerine
getireceği görevlerinin kimler tarafından ve hangi sıklıkla yerine getirildiğinin tespitini amaçlayan 22 sorudan oluşmaktadır. Dördüncü bölüm; ise
aracı kurumda mevcut olan DKnin işlevlerini etkin yerine getirip getirmediğinin tespitini yapmayı amaçlayan 57 sorudan oluşmaktadır.
3.1. Literatür Taraması
Çalışmanın uygulama bölümüne geçmeden önce konu ile ilgili yürütülmüş diğer çalışmalara ve bulgularına literatür taraması kapsamında yer
verilmiştir.
Spangler ve Braiotta (1990,134) denetim kurulunun faydasını, denetim kurulundaki başkanların liderlik tarzları açısından araştırmışlardır.
Elde edilen anket sonuçları denetim komitesi başkanının liderlik tarzının
komite üyelerinin performansı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Verimlilik raporlarına göre ise pasif yönetimin önemli ölçüde
verim elde edemediği görülmüştür (Spangler ve William, 1990: 134).
Carcello ve digerleri (2002, 291-304) denetim komitesi yönetmeliklerini ve raporlarını, denetim komitelerinin çalışmalarını anlamak ve denetim komitesi reformuna konu olası yeni alanları tanımlamak için incelemişlerdir. Sonuç olarak aslında denetim komitelerinin, raporlarında veya
yönetmeliklerinde belirtilen işlerden daha farklı görevlerde bulunduğu
anlaşılmıştır.
Abbott ve diğerleri (2003,17-32) denetim komitesi bağımsızlığı, denetim komitesi üyelerinin ﬁnansal tecrübesi, komite toplantı sıklığı ve denetim ücretleri şeklinde belirledikleri denetim komitesi özellikleri arasındaki
ilişkiyi araştırmışlar ve 492 şirkete ulaşılmışlardır. Denetim komitelerinin
denetim kapsamını daha yüksek düzeyde sağlamak için kendi kontrol alanları içinde karar almalarıyla tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır(Abbott vd.,
2003: 17-32).
Al-Mudhaki ve Joshi (2004, 33-47) Mumbai Menkul Kıymetler Borsası’ndaki Hint şirketlerin denetim komitelerinin rol ve işlevlerini incelemişlerdir. Çalışmaya göre zorunlu olmasına rağmen yalnızca şirketlerin %56,2’si denetim komitesi kurmuşlardır. Bu denetim komitesi kuran
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şirketlerden %68,3’ünün denetim komitelerinde 3 ila 6 arasında üye bulunmaktadır. Buna karşın, bu şirketlerden sadece %14,6’sı komitelerinde
bağımsız ve icra görevi olmayan üyeler bulundurmakta iken diğer tüm şirketlerin denetim komitelerinde icra görevi olmayan üyeler bulunmaktadır.
Bu da Hintli şirketlerde bağımsız yönetici eksikliğini ortaya çıkarmaktadır.
Denetim komitelerin işlevleri oldukça değişkendir. Ayrıca denetim komitelerinin toplantı sıklığının iç kontrol ve şirketin değerlendirme işlevi üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır (Mudhaki vd., 2004: 33-47).
Song and Windram (2004, 195-205) temel görevleri ﬁnansal raporlama sistemini denetlemek olan denetim komitelerinin etkinliğini araştırmışlardır. Kurulların daha fazla bağımsız olmasının ﬁnansal raporlamada denetim komitesinin daha fazla etkinliğini sağlayacağı sonucuna varmışlardır
ve yönetici mülkiyeti ile çoklu yönetimin ﬁnansal raporlamada denetim
komitesinin etkinliğini azaltacağını belirtmişlerdir.
Karamanou and Vafeas (2005) yönetim kurulu, denetim komitesinin
özellikleri ile yönetim kar tahminlerinin doğruluğu arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Kar tahminlerine dayalı uygun yönetime bağlı daha iyi kurumsal
yönetim ortamı kurul ile hissedarlar arasındaki asimetriyi azaltmaktadır.
Ayrıca, etkin bir yönetim kurulu ve şirketin ﬁnansal raporlama sistemini
yakından izleyen bir denetim komitesi ile şirketten hissedarlara daha sağlıklı bilgi transferi sağlamak mümkün olabilir.
Uzun (2006) denetim komitesinin oluşma nedenlerini değişik ülkelerdeki uygulamalar yardımıyla tartışmıştır. Çalışmanın sonucunda denetim
komitesinin etkinliğinin ﬁrmalardaki kurumsal yönetim uygulamaları üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır.
Turley ve Zaman, Ashburton PLC isimli bir İngiliz ﬁrması ile ilgili
yaptıkları bir araştırmada, üç farklı veri kaynağını kullanan bir örnek olay
uygulaması gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, denetim komitesi üyeleri arasındaki resmiyet dışı ilişkilerin komitenin etkinliğinde oldukça belirgin rol oynadığını ve denetim şirketlerinin çalıştıkları şirketlerin
süreç sonundaki yönetişim kazanımları ile ilgili en belirgin etkilerininse
resmi yapılar ve süreçlerin dışında gerçekleşen kazanımlar olduklarını
gözlemlemişlerdir.
Vafeas ve Waegelein, denetim komitesi etkinliği ve makam tazminatları ile kurumsal denetim ücretleri arasındaki ilişkiyi 2001 yılında Fortune
500 listesinde yer alan ﬁrmalar için yatay-kesit yaklaşımını kullanarak ve
2001-2003 yılları arasında elde edilen 3 yıllık denetim ücreti verisi analiz
ederek bulmuşlardır. Elde ettikleri bulgulara göre, denetim komitesi bü-
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yüklüğü, komite üyelerinin uzmanlığı ve bağımsızlığı denetim ücreti seviyesi ile doğru orantılı biçimde değişmekteyken, CEO’lara yapılan uzun
vadeli ödemeler ve iç sahiplikse denetim ücreti seviyesi ile ters orantılı
biçimde hareket etmektedir.
Krishnanand ve Visvanathan, denetim ücretleri ile kendileri tarafından denetim komitesinin etkinliğinin en önemli göstergelerinden biri
olduğu öne sürülen denetim komitesi üyelerinin ﬁnansal uzmanlıkları arasındaki ilişkiyi incelemiştirler. Yazarlar, Standart & Poor’s (S&P)’un yayınladığı 500 ﬁrmadan en büyük 5 denetçi ﬁrma tarafından 2000 ve 2002
yılları arasında denetime tabi olan şirketlerin verilerini kullanarak bir denetim ücret modeli tahmin etmişlerdir. Yönetim kurulu, denetim şirketi ve
ﬁrma özelliklerinin göz önüne alındığı modelde, denetim ﬁyatlamasının
muhasebe-ﬁnansman konusundaki uzmanlıkla ters yönlü hareket ettiği sonucuna varmışlardır.
Çatıkkaş ve Yurtsever(2007) yaptıkları çalışmada Türk Bankacılığında Denetim Komiteleri Uygulaması ile ilgili sektörde faaliyet gösteren 10
banka incelenmiş olup, bu incelemeler ilgili bankaların denetim komitesi
prosedürleri ve halka açık faaliyet raporları üzerinden yapılmıştır. Yapılan
çalışmada, genellikle bankaların BDDK’nın İç Sistemler Yönetmeliği’nde
denetim komitesi ile ilgili belirtilen hususlara kendi düzenlemelerinde yer
verdiği, fakat çeşitli farklı uygulamaların olduğu tespit edilmiştir.
Çatıkkaş ve Gürsu (2011), aracı kurumlarda denetim komitesi uygulaması adlı çalışmasında, son yıllarda uluslararası standartların artık bir
zorunluluk haline getirdiği iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin kalite
güvencesini gözden geçirmede önemli bir organ olarak ortaya çıkan ve kurumsal yönetim ilkelerinin gereklerinden olan Yönetim Kurulu Denetim
Komitesine aracı kurumların ne derece önem verdiklerini sektörde yer alan
aracı kurum çalışanlarının Denetim Komitesi işlevleri hakkında yeterli ve
doğru bilgiye sahip olup-olmadıklarını ve bu konudaki bilinçlerini ölçmek,
aracı kurumlar sektöründe yönetim kurulu denetim komitesi oluşumlarının
mevcut olup olmadığını araştırmak ve elde edilen bulgular çerçevesinde
yapılan bir anket çalışmasıyla sektöre yeni öneriler sunulmuştur Çatıkkaş
ve Gürsu, 2011: 227).
3.2. Araştırmanın Önemi
Bu araştırma kapsamında aracı kurumların kurumsallaşmasına olumlu
katkı sağlaması ve aracı kurumun kurumsal kalitesini yükseltmesi ve sermaye piyasasının gözetim ve kalite güvencesini arttırması rolleri nedeniyle
denetim komiteleri ile ilgili olarak bulgular ortaya konacaktır.
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3.3.Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, aracı kurumların kurumsal yönetim ilkelerinin gereklerinden olan YKDKne ne derece önem verdiklerini, sektörde yer alan
aracı kurum çalışanlarının DK işlevleri hakkında yeterli ve doğru bilgiye
sahip olup- olmadıkları ve bu konudaki bilinç düzeylerini ölçmek, aracı
kurumlar sektöründe yönetim kurulu DK oluşumlarının mevcut olup – olmadığını araştırmak ve elde edilen bulgular çerçevesinde sektöre yeni öneriler sunmaktır.
Bu amaca bağlı olarak, aracı kurum faaliyetleri ile ilgili kontrol ve gözlemlerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla yerine getirildiğinin tespiti alt
amaçlardır.
3.4. Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın kapsamı, sermaye piyasası aracı kurumlar sektöründe
denetim komitelerinin incelenmesi, sektöre yönelik bir anket çalışmasıyla
denetim komiteleri faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlara uygun
önerilerin sunulmasıdır.
Türkiye’de toplam 103 aracı kurum mevcut olup, 73’ü özel, 24’ü yabancı, 4’ü kamu 2’si ise TMSF’ye aittir. 103 aracı kurumun 18’i faaliyetlerini kendi istekleri doğrultusunda durdurmuş veya Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından mevzuat ve düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle
faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş olup, geriye kalan 85 aracı kurum
halen faaliyettedir. Bu aracı kurumlarda 2’si halka açık, kalanı kapalı anonim şirket statüsündedir. Araştırmada sektörde faal olan 85 aracı kuruma
ulaşılmaya çalışılmıştır.
3.5. Araştırmada Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği seçilmiştir.
Anket soruları örnek kütlenin e-mail adreslerine araştırmanın amacı açıklanarak e- posta ile gönderilmiştir. Araştırmada e-mail ile anket tekniğinin seçilmesinin nedeni sektörde çok sayıda aracı kuruma en seri şekilde
ulaşabilmektir. Anket soruları e- mail ile örnek kütleye ulaştırılacağı için
ve örnek kütlenin konumları itibari ile belli mesleki yeterlilik ve ehliyete
sahip oldukları düşünülerek tereddüde yer vermeyecek şekilde mevzuata
uygun ifadeleri içermesine dikkat edilmiştir. Bu yöntem ile toplam 85 aracı kuruma anket gönderilmiştir. Ankete cevap veren aracı kurum çalışanı
sayısı 60’tır.
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3.6. Araştırma Bulguları
Bu bölümde, Ankete yönelik analiz yorumlamalarına başlamadan önce
anketin güvenilirliğine yönelik bir değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.
Bu araştırmada kullanılan ankete ait güvenilirlik analizinde kullanılan
modellerden biri olan Alfa Modeli ile hesaplanan Cronbach Alpha Katsayısı 0.82’dir. Bu da anketin güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2009:4).
Şirketin analiz bölümünde öncelikle tanımsal istatistikler elde edilerek
her bir soru ile ölçülmeye çalışılan sonuçlar frekans ve ortalama kriterlerine göre incelenmektedir.
Birinci Bölüm İstatistikleri
Anketin birinci bölümünü oluşturan sorular, Kurumsal Yönetim İlkeleri
adı ile genel anlamda uygulamaya konulmuş olan ve tüm anonim şirketler
için uygulamaya geçirilmesinin hem şirkete hem ülkeye olan faydalarına
inanılan ilkeler dikkate alınarak hazırlanmıştır (SPK, 2005: Kurumsal Yönetim İlkeleri).
Bu bölüm, DK’lerinin işlevlerinin aracı kurum çalışanları tarafından yeterince bilinip-bilinmediği ölçer nitelikteki sorulardan oluşmuştur. Bu bölümde
ilgili sektörde faal olarak çalışan 85 aracı kuruma gönderilen anketten, yanıt
alınan 60 aracı kurumdan gelen cevaplar 3 şekilde incelenebilir.
Anket sonuçlarına göre katılımcıların % 19’unun DK’nin görev, rol,
sorumlulukları hakkında doğru bilgiye sahip olmadıkları ve katılmadıkları,
% 56’sının DK’nin görev , rol ve sorumluklarını doğru yorumladıkları ve
katıldıklarını, % 26’sının ise bu konuda mevzuatı birebir takip ettikleri ve
DK’nin görev rol ve sorumlulukları hakkında etkin bilgiye sahip oldukları
görülmüştür.
Anket Katılımcılarının DKnin oluşumu ile ilgili sahip oldukları bilgi
düzeyleri ölçüldüğünde, % 0.4’ünün bu konuda ﬁkri olmadığı, % 11’inin
oluşum kriterlerine katılmadığı, % 45’nin oluşum kriterlerine katıldığı, %
40’ının ise kesinlikle katıldığı görülmüştür.
Anket Katılımcılarının DKnin faaliyet esaslarına ilişkin sahip oldukları bilgi seviyeleri ölçüldüğünde % 0,2’sinin ﬁkri olmadığı, %0.4’ünün
DKnin faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere kesinlikle katılmadığı, %
13’inin katılmadığı, % 46’sınınn katıldığı , % 35’inin ise kesinlikle katıldığı görülmüştür.
Anket katılımcılarına yöneltilen “Halka Açık Olmayan Aracı Kurumlar
İçin DK Oluşturulması Günümüz Şartlarında Faydalı mıdır?” sorusuna %
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50’si katıldığını, % 42 kesinlikle katıldığını, % 8’i ise katılmadığını gözlenmiştir.
Sonuçlardan da görüleceği üzere, genel kabul gören tüm uluslararası
kurumsal yönetim yaklaşımlarında olmaz ise olmaz olarak tanımlanan yönetim kurulu denetim komitelerinin görev, rol ve sorumlulukları, oluşum
kriterleri ve faaliyet esasları hakkında aracı kurum yönetim kadrosu ve
çalışanları yeterli bilgi ve bilince sahiptir. Ancak anket yapılırken birinci
bölüme verilen cevapların % 100’e yakın “kesinlikle katılıyorum” şeklinde
alınması beklentisine ulaşılamamıştır. Çünkü 1.bölümde sorulan soruların
tamamı mevzuat gereği DKnin olmazsa olmaz ilkeleridir (SPK, 2005: Kurumsal Yönetim İlkeleri). Anketten bu kesinlikte bir sonuç alınamamasının
en önemli sebepleri arasında, halka açık olmayan aracı kurumlarda DKnin
oluşturulması zorunluluğu bulunmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Sektörde yer alan aracı kurumlar arasında sadece 2 tanesinin halka açık olduğu, diğerlerinin ise halka kapalı olarak yani payları borsada
işlem görmeyen anonim şirket olarak faaliyetlerine devam ettiği düşünüldüğünde bu sonuç normal olarak kabul edilebilmektedir.
İkinci Bölüm İstatistikleri
Araştırmanın bu bölümünde Aracı Kurum Yönetim Kurulu Üyeleri ile
ilgili araştırmamızda etkin olabilecek bazı genel bilgilerin analizi yapılarak
aracı kurum yönetim kurulu yapılarının DK oluşumları için yeterli olup
olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
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Tablo 1 Aracı Kurum Yönetim Kurulu İle İlgili Veriler (Anket 2. Bölüm)
ARACI KURUM
YÖNETİM KURULU İLE
İLGİLİ VERİ ÇALIŞMASI

Evet

%

Sıklıkla

%

Bazen

%

Nadiren

%

Hayır

%

1) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir risk
yönetim ve iç kontrol mekanizması bulunmakta mıdır

35

0,58

5

0,08

20

0,33

0

0,00

0

0,00

2) Yönetim Kurulunun
aracı kurumu önemli ölçüde
etkileyen gelişmelerden
zamanında ve doğru bir
biçimde bilgilendirilmesini
sağlayacak sistematik mekanizmalar var mıdır?

35

0,58

15

0,25

10

0,17

0

0,00

0

0,00

3) Aracı kurumunuz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi
mevcut mudur

20

0,33

15

0,25

10

0,17

5

0,08

10

0,17

4) Bağımsız üye var ise
bağımsız olduğuna dair bir
beyanı var mıdır

10

0,17

10

0,17

0

0,00

0

0,00

40

0,67

5) Aracı kurumunuzda
şirketiniz ihtiyaçları doğrultusunda YK’nun görevlerini
sağlıklı bir şekilde yerine
getirebilmesi amacıyla yeterli
sayıda komite var mıdır

20

0,33

15

0,25

5

0,08

0

0,00

20

0,33

6) Aracı Kurumunuzda
Yönetim Kurulu DK mevcut mudur

5

0,08

0

0,00

15

0,25

0

0,00

40

0,67

Tablo 2
“Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan Bir Risk Yönetim ve İç
Kontrol Mekanizması Bulunmakta mıdır” Sorusuna Yönelik Frekans
Dağılımı
VERİLEN CEVAPLAR

FREKANS

YÜZDE

KÜMÜLATİF %

EVET

35

0,58

0,58

SIKLIKLA

5

0,08

0,67

BAZEN

20

0,33

1,00

NADİREN

0

-

1,00

HAYIR

0

-

1,00

TOPLAM

60

1,00

4,25

Aracı kurumlarda yönetim kurulu tarafından oluşturulan bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasının varlığı incelendiğinde aracı kurumların %33’ünde bazen oluşturulduğu, %0,8’inde sıklıkla oluşturulduğu,%
58’inde ise risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulmuş olduğu görülmüştür. Sonuç olarak aracı kurumlarda yönetim kurulunun oluşturduğu bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizmalarının var olduğu (Ortalamayı ifade eden 3 değerinden yüksek ortalama; 4,25) gözlemlenmiştir.
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Tablo 3
“Yönetim Kurulunun Aracı Kurumu Önemli Ölçüde Etkileyen
Gelişmelerden Zamanında ve Doğru Bir Biçimde Bilgilendirilmesini
Sağlayacak Sistematik Mekanizmalar var mıdır?” Sorusuna Yönelik
Frekans Dağılımı
VERİLEN CEVAPLAR

FREKANS

YÜZDE

KÜMÜLATİF %

EVET

35

0,58

0,58

SIKLIKLA

15

0,25

0,83

BAZEN

10

0,17

1,00

NADİREN

0

-

1,00

HAYIR

0

-

1,00

TOPLAM

60

1,00

4,42

Aracı Kurumu önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmelerden yönetim
kurulunun zamanında ve doğru bir biçimde bilgilendirilmesini sağlayacak sistematik mekanizmaların varlığı sorulduğunda % 17’sinde bazen, %
25’inde sıklıkla, % 58’inde ise her zaman mevcut olduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak aracı kurumu önemli ölçüde etkileyecek gelişmelerden aracı
kurum yönetim kurulunun doğru ve zamanında bilgilendirildiği (Ortalamayı ifade eden 3 değerinden yüksek ortalama; 4,42 ) sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 4
“Aracı Kurumunuz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mevcut mudur?” Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı
VERİLEN CEVAPLAR

FREKANS

YÜZDE

KÜMÜLATİF %

EVET

20

0,33

0,33

SIKLIKLA

15

0,25

0,58

BAZEN

10

0,17

0,75

NADİREN

5

0,08

0,83

HAYIR

10

0,17

1,00

TOPLAM

60

1,00

3,50

Anket Katılımcılarına Aracı Kurumlarda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin varlığı sorulduğunda % 17’sinde bağımsız üye olmadığı, %
8’inde Nadiren olduğu, % 17’sinde Bazen olduğu, % 25’inde sıklıkla olduğu, %33’ünde ise olduğu görülmüştür. Sonuç olarak aracı kurumlarda icrai
faaliyette bulunmaması gereken bağımsız üye mevcudiyetinin her zaman
olmasa da genele yakın olarak aracı kurumlarda bulunduğu (Ortalamayı
ifade eden 3 değerine yakın ortalama; 3,50 ) sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 5
“Bağımsız Üye Var İse Bağımsız Olduğuna Dair Bir Beyanı Var
mıdır?”Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı
VERİLEN CEVAPLAR

FREKANS

YÜZDE

KÜMÜLATİF %

EVET

10

0,17

0,17

SIKLIKLA

10

0,17

0,33

BAZEN

0

-

0,33

NADİREN

0

-

0,33

HAYIR

40

0,67

1,00

TOPLAM

60

1,00

2,17

Anket Katılımcılarına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Bağımsızlık Beyanı olup olmadığı sorulduğunda % 67’sinde bu beyanın olmadığı, % 17’sinde sıklıkla bağımsızlık beyanının olduğu, % 17’sinde ise bu beyanın olduğu
görülmüştür.Sonuç olarak aracı kurumlarda bağımsız üyenin SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri gereği vermesi gereken bağımsızlık beyanının olmadığı (Ortalamayı ifade eden 3 değerinden düşük ortalama; 2,17 ) sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 6
“Aracı Kurumunuzda Şirketiniz İhtiyaçları Doğrultusunda YK’nun
görevlerini Sağlıklı Bir Şekilde Yerine Getirebilmesi Amacıyla Yeterli Sayıda Komite Var mıdır” Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı
VERİLEN CEVAPLAR

FREKANS

YÜZDE

KÜMÜLATİF %

EVET

20

0,33

0,33

SIKLIKLA

15

0,25

0,58

BAZEN

5

0,08

0,67

NADİREN

0

-

0,67

HAYIR

20

0,33

1,00

TOPLAM

60

1,00

3,25

Anket Katılımcılarına aracı kurumlarında yeterli sayıda komite bulunup
bulunmadığı sorulduğunda % 33’ünde bulunmadığı, %0,8’inde bazen bulunduğu, % 25’inde sıklıkla bulunduğu, % 33 ünde ise komitelerin mevcut
olduğunu görülmüştür. Sonuç olarak aracı kurumlarda yönetim kurulunun
görevlerini yerine getirmede yararlandığı komitelerin çok yoğun olmasa da
oluşturulmaya çalışıldığı (Ortalamayı ifade eden 3 değerine yakın ortalama; 3,25) sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 7
“Aracı Kurumunuzda Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Mevcut
mudur”? Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı
VERİLEN CEVAPLAR

FREKANS

EVET

5

SIKLIKLA
BAZEN

YÜZDE

KÜMÜLATİF %

0,08

0,08

0

-

0,08

15

0,25

0,33

NADİREN

0

-

0,33

HAYIR

40

0,67

1,00

TOPLAM

60

1,00

1,83

Anket Katılımcılarına aracı kurumlarında Denetim Komitesinin var
olup- olmadığı sorulduğunda % 67’sinde bulunmadığı, % 25’inde nadiren bulunduğu, %0,8’inde ise DK’nin oluşturulduğu görülmüştür. Sonuç
olarak genelde sektördeki aracı kurumlarda denetim komitesinin olmadığı
(Ortalamayı ifade eden 3 değerinden düşük ortalama; 1,83 ) sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçta, mevzuat gereği halka kapalı aracı kurumların denetim komitesi oluşturmak zorunda olmamaları ve iç kontrol ve iç denetim
faaliyetlerinin kontrolünde “iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi
bulundurulması” gerekliliği etken olduğu düşünülmektedir.
Üçüncü Bölüm İstatistikleri
Üçüncü bölümde aracı kurumlarda DK bulunmaması halinde DK işlevlerinin aracı kurumun hangi birimi tarafından ve hangi sıklıkla yerine
getirildiğine dair yapılmış olan analizin sonuçları yer almakta olup ve bu
sonuçlar üzerinden aşağıdaki tabloya ulaşılmıştır:
Tablo 8
Aracı Kurumlarda Denetim Komitesinin İşlevlerini Yerine Getiren
Birimler ve Süresi – Total İşlev Dağılımı (Anket 3.Bölüm)
İLGİLİ BİRİM

Her
Zaman

%

Çoğunlukla

%

Bazen

%

Çok
nadir

%

Hiçbir
Zaman

%

TOPLAM

Yönetim
Kurulu Üyesi

85

0,12

10

0,03

20

0,22

0

0

0

0

115

0,09

Genel Müdür

210

0,27

55

0,19

10

0,11

10

0,09

0

0

285

0,22

Teftiş

30

0,04

110

0,37

0

0

0

0

0

0

140

0,11

İç Denetçi

65

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

65

0,05

Muhasebe

370

0,48

120

0,41

55

0,61

5

0,05

0

0

550

0,42

Birimi Belli
Olmayan

0

0

0

0

5

0,06

95

0,86

55

1

155

0,12

770

1

295

1

90

1

110

1

55

1

1310

1,00

TOPLAM

%
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Anket Katılımcılarına aracı kurumlarında bir DK olmaması halinde
DKnin görev ve sorumluluklarının kimler tarafından ve hangi sıklıkta yerine getirildiğine dair yöneltilen sorulara verilen cevaplara göre; DKnin
işlevlerini tüm zaman dilimlerinde Yönetim Kurulu Üyesinin % 0.9 payla
gerçekleştirdiği, Genel Müdürün % 22 payla gerçekleştirdiği, Teftiş Biriminin % 11 payla gerçekleştirdiği, İç Denetçinin % 0,5 payla gerçekleştirdiği, Muhasebe Biriminin % 42 payla gerçekleştirdiği, Birimi Belli
Olmayan Çalışanların ise % 12 payla gerçekleştirdiği görülmüştür.
Bu sonuçlardan aşağıdaki şekil ( Şekil 10) elde edilmiş olup, şekle göre
DK olmayan aracı kurumlarda DKnin rol ve sorumluluklarının büyük bir
kısmının muhasebe birimi (% 42) tarafından gerçekleştirildiği daha sonrasında bunu % 22 payla Genel Müdürün izlediği, sorumlukları aracı kurumun faaliyetlerinin yasal prosedürlere ve mevzuata uygunluğunu denetlemek olan Teftiş Birimi ve İç denetçinin paylarının ise düşük kaldığı (
% 11 + % 0,5 = %11,5) ve %12 payla DK rol ve sorumluluklarının kim
tarafından yapıldığının belirsiz olduğu görülmektedir.

Şekil 2: Aracı Kurum İç Kontrol ve İç Denetim İşlevlerini Yerine
Getiren Birimler ve Süresi Total İşlev Dağılımı
Şekil 2’den de görüleceği üzere aracı kurumlarda DKnin görev ve sorumluluklarının belli birimde toplanmadığı ve bayağı dağılmış bir vaziyet52
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te yerine getirildiği ve her zaman yerine getirilmediği görülmektedir. Yukarıdaki iki tabloya ilişkin olarak dikkat çekici diğer bazı noktaları şöyle
sıralayabiliriz:
i. Komitenin faaliyetlerinin yukarıdaki tabloya göre “her zaman” % 48
muhasebe birimi tarafından yerine getirildiği daha sonrasında bunu % 27
oranı ile genel müdürün izlediği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine iç kontrol sistemi ve iç denetim ile ilgili güvence verecek olan iç denetim(%0,08) ve teftiş biriminin (%0,04) faaliyetlerinin ise yetersiz kaldığı
gözlemlenmiştir. Komitenin bir çok görevinin ise “çok nadir” olarak (%
86) birimi belli olmadan yapıldığı görülmüştür.
ii. Her türlü iç ve dış (bağımsız) denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde
yapılması için gerekli tedbirler ile ilgili olarak (Anket 3.Bölüm-Soru:3)
muhasebe biriminin etkin olması aracı kurum için sıkıntı yaratabilecek
bir durumdur. Kamuya açıklanacak faaliyet raporunun gözden geçirilerek,
burada yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığının kontrolünün
ağırlıklı olarak muhasebe birimi tarafından yapılması aracı kurum için risk
unsurudur.
iii. Aracı Kurumun hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde ve bu kurumdan alınacak hizmetlerin belirlenmesinde (Anket 3.Bölüm-Soru:4) genel müdürün ön onayı mali tablolardaki tarafsızlık ilkesini
zedeleyebilecek bir durum olabilir.
iv. Bağımsız denetim kuruluşunun yeterliliğini Yönetim Kurulu adına
bizzat sorumluluk sahibi olarak inceleyen (Anket 3.bölüm-Soru:9) net bir
birim olmadığı görülmüştür.
v. Bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir
husus bulunup bulunmadığı (Anket 3.bölüm-Soru:10) hususlarını belirten
bir raporun hiçbir zaman hazırlanmadığı tespit edilmiştir.
vi. Bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki faaliyetlerinin etkinliğinin yeterince irdelenmediği (Anket 3.bölüm-Soru:6) ve gözlemlenmediği tespit edilmiştir.
vii. Teftiş biriminin etkin bir şekilde İç Kontrol Sisteminin etkinliği ve
yeterliliği konusunda çalışmalar yapıp yönetime rapor düzenlemediği gözlemlenmiştir. (Anket 3.bölüm-Soru:12)
viii. Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmaları gözetilip sonuca bağlanmasında çok farklı birimler karşımıza çıkmıştır. (Anket 3.bölüm-Soru:16) (Kimi aracı kurumda
Yönetim Kurulu, kimi aracı kurumda Genel Müdür, kimi aracı kurumda
belli bir birim yoktur) .
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ix. İç Denetim Müdürlüğünün çalışmaları, organizasyon yapısı ve çalışmalarına engel teşkil eden hususlar konusunda, her zaman Yönetim Kurulunun bilgilendirilmediği gözlemlenmiştir.( Anket 3.bölüm-Soru:14)
x. Ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket
içi politika ve düzenlemelere uyumun her zaman gözetilmediği ve bu gözetimi yapan farklı birimlerin olduğu görülmüştür. (Anket 3.bölüm-Soru:17)
xi. Varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve
şarta bağlı olaylar gibi muhasebe kayıtlarını etkileyecek hususlar (Anket
3.bölüm-Soru:19) ile ilgili olarak aracı kurum yönetim kurulu değerlendirmesine başvurulmadığı gözlemlenmiştir .
xii. Önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunlar gözden
geçirilip bunların mali tablolar üzerindeki etkilerinin (Anket 3.bölüm-Soru:18) her zaman araştırılmadığı tespit edilmiştir.
xiii. Bağımsız denetim kuruluşunun şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde bildirimi (Anket 3.bölüm-Soru:21) net olarak kime yaptığı belli
değildir ve hatta yapılmadığına dair bulgulara da ulaşılmıştır.
xiv. Yönetim, denetim şirketi ve iç denetçi arasındaki koordinasyonun
(Anket 3.bölüm-Soru:22) yeterince sağlanmadığı tespit edilmiştir (SPK,
2005: Kurumsal Yönetim İlkeleri).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Şüphesiz ki ülkemizdeki aracı kurumlarda DK işlevlerini yerine getiren aracı kurum birimlerinin bu derece farklılık arz etmesindeki en büyük
etkenlerden birisi aracı kurum kurucusunun şahıs olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde banka kökenli yani kurumsal aracı kurumların yanı
sıra şahsi kurulan aracı kurumlar da mevcuttur ve anonim şirket olmakla birlikte şahıs şirketi gibi faaliyet gösteren bu aracı kurumlarda kurumsallaşma olmaması sebebiyle bir çok yetki Yönetim Kurulu Başkanında
toplanabilmektedir. Başka bir ifade ile sektördeki bir çok aracı kurumda
yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi olabilmektedir. Yine kurumsallaşma evresine giremeyen bu aracı kurumlarda operasyonel işleri
yürüten eleman sayısının azlığı, bir çok yetki, görev ve sorumlulukların
aynı kişilerde toplanmasına neden olmaktadır. Bu hususda aracı kurum
için aslında çok büyük riski teşkil etmektedir.
Aracı kurumda görevler ayrışmasının yapılmaması, yetki ve sorumlulukların olması gerektiği gibi belirlenmemesi ve her birimin yapacağı iş54
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levlerin yazlı prosedürlere bağlanmaması iç kontrolün etkinliğini ortadan
kaldıracak ve aracı kurumu bazı risklerle karşı karşıya getirecektir.
Öte yandan, aracı kurum yönetim kurulu ve yöneticileri amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını, kanun ve düzenlemelere uygun hareket edilip edilmediğini ve aracı kurum çıkar ve varlıklarının korunup korunmadığını tespit
edebilmeleri için, aracı kurum içinde üretilen ﬁnansal ve ﬁnansal olmayan
bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sağlanması gerekmektedir.
Aracı kurumların iç kontrol sisteminin etkin olarak işlememesi veya
iç kontrol sisteminin iç denetçi tarafından etkin denetiminin yapılmaması veya iç denetçi etkin denetim yapsa bile, iç denetim sisteminin kontrol
edilmemesi halinde, aracı kurum yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerinin
ve diğer çalışanlarının iç denetimin iyi işlememesi ve gözetilmemesinden
dolayı hukuki sorumluluklarının varlığını doğuracaktır
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile kurumsal yönetim ilkeleri, tüm anonim
ortaklıkları bağlayıcı olacak ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin çoğunluğunu hayata geçirmeleri zorunluluğu doğacaktır. Bu nedenle pay ve menfaat sahiplerinin yeni uygulamada hakları, kurumsal yönetimin yönetim ve
denetim organları üzerindeki etkileri, yönetim organlarının yapılanması ve
işlevleri hakkında en kısa sürede bilgi sahibi olunması ve geçiş sürecine
hazırlıklı bulunulması gerekmektedir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu incelendiğinde görülmektedir ki, kurumsal
yönetim olgusunun halka açık olmayan anonim şirketler ve diğer şirket yapılarında da belli ölçülerde uygulanmasının açıkça istendiği yeni bir
hukuki kavram olarak yeni TTK’da yer almış ve bağımsız denetim uygulaması da bu yaklaşımın bir gereği olarak tüm şirketler için zorunlu
hale gelmesi istenmiştir. Ülkemizde 1988 den beri halka açık şirketlerin
bağımsız denetimi konusunda alınan mesafeler ve deneyimlerin bu düzenlemelere bir katkısı olduğu açıktır. Ayrıca AB’ de, ABD’ de ve Uluslararası
alanda son yıllarda bağımsız denetim ile ilgili olarak yaşanan gelişmeler
de hiç şüphesiz Türkiye uygulamalarını etkilemiş ve şirketlerin denetimi
konusu halka açık şirketler, sermaye piyasası kurumları, halka açık olmayan şirketler, kamu çıkarına faaliyet gösteren kurum ve işletmeler ve diğer
şirketler açısından oldukça önem arz eder bir hale gelmiştir.
Yeni T.T.K’nun özellikle Anonim şirketlerde yönetim ve temsil ile ilgili esaslar başlığı altında yönetim kurulunun görev dağılımını düzenleyen
366 maddesinin ikinci fıkrasında yer alan: Yönetim kurulu, işlerin gidişini
izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını
uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyeleri-
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nin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir hükmü ile kurumsal yönetim ilkelerinde DK olarak ifade bulan denetim komitelerinin
kurulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiş ve hem AB standartlarına hem de uluslararası standartlara uyum sağlanmaya çalışılmıştır.
Yine Yeni Türk Ticaret Kanununda özellikle halka açık şirketlerde riskin erken teşhisine ilişkin bir komite kurulmasını zorunlu kılan düzenleme
mevcut olup bu düzenlemenin belirli büyüklükteki şirketlerde bir denetim
komitesinin icrası ile karşımıza çıkabileceği mümkündür.
Ülkemizde halihazırda halka açık aracı kurum sayısının az olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda kurumsallaşma ve sermayenin tabana yayılması ilkesi gereği halka açık aracı kurum sayısının artabileceği kaçınılmazdır.
Aracı kurum yönetim kurullarına, yasal düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan kurumsal ihtiyaçları birlikte değerlendirecek, yönetilmesi gereken risk ve fırsatların tanımlanmasında yardımcı olacak, uygun çözümler
önerecek, ihtiyaç duyulan konularda insan, teknoloji, metodoloji ve eğitim desteği sunacak denetim komiteleri gibi çözüm ortakları oluşturulması
uygun olacaktır. Halka açık olsun yada olmasın aracı kurumların birçok
sayıda yatırımcısı olması ve yatırımcıların sermaye piyasalarına olan güvenlerini sağlamak açısından halka açık olmayan aracı kurumlarda da bağımsızlığı tam olarak nitelendirilmiş DKnin yer alması kurumsal yönetim
ilkelerine büyük önem vererek oluşturulan yeni Türk Ticaret Kanunu açısından bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gereklilik sonucu,
Aracı kurumlarda DK oluşturulması hem etkin bir iç kontrol sisteminin
sağlanmasında, dolayısı ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasında önem arz edecek, hem de aracı kurumların kurumsallaşmasına olumlu
katkı sağlayacaktır.
Sonuç olarak; DK ﬁili olarak denetim yapan bir organ olmadığı gibi
ne iç denetimle ne de ﬁnansal tablolardaki bağımsız denetçi görüşleri ile
ilgili sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak Aracı Kurumlarda oluşturulacak DKnin, üst yönetime danışmanlık ve rehberlik sağlama görevinin
yanı sıra yatırımcılar ve menfaat sahipleri lehine üst yönetimi izleme ve
denetleme görevleri mevcuttur. DK, yönetim kurulu üyelerinin ve onların vasıtası ile hissedar ve düzenleyicilerin beklentilerini karşılayacak bir
klavuz görevi görmektedir. DKnin aracı kurumlarda oluşturulması, daha
önce ifade edildiği gibi iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğini, katma değerini, mali raporlama ve iç kontrollerin işleyişinin kalitesini
ve yeterliliğini artıracaktır. DKnin varlığı; aracı kuruma nesnel güvence
sağlamanın yanında özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini
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geliştirmede yardımcı olacak ve bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti ile aracı kurumun hedeﬂerini gerçekleştirmesine, işlem süreçlerinin
düzenli bir şekilde gelişmesine yönelik önerileri ile aracı kurumların ilgili
yasa, yönetmeliklere, kendi politika ve yöntemlerine uyumlu olarak faaliyet göstermesine ve aracı kurumun ticari itibarını olumsuz etkileyebilecek
beklenmedik risklerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. Bu gözetimleri ile aracı kurumların özellikle şirket ve müşteri varlıklarını koruyacak,
muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini sağlayacak, faaliyetlerinin plan, politika ve yordamlar ile kanun ve düzenlemelere uygunluğunu
temin edecektir. Diğer yandan aracı kurum DK, pay ve menfaat sahiplerinin sermaye piyasalarında aracı kurumla ilgili doğru bilgiye ulaşmada
garantörü olacak ve sermaye piyasalarının gelişmesinde ve yatırımcıyı bu
piyasalara çekebilmesine destek olacak ve piyasalarda aracı kuruma olan
güven ve itibarın artmasında etken olacaktır.
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MESLEKİ HİLE VE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK ADLİ
DENETİM: TÜRKİYE’DE SPK’DAN YETKİ ALMIŞ DENETİM
FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
OCCUPATIONAL FRAUD AND FORENSIC AUDIT AS A SOLUTION
PROPOSAL: A STUDY ON THE AUDITING FIRMS AUTHORIZED
BY THE CAPITAL MARKET BOARD IN TURKEY
Tamer KARAUSTA*
Doç. Dr. Adnan DÖNMEZ**

Öz
Bu çalışmanın amacı; ölçeğine, konumuna ve sektörüne bakılmaksızın
tüm işletmeler açısından önemli bir problem olan mesleki hilenin Türkiye’deki varlığının ve adli denetim ihtiyacının olup olmadığının ortaya
konmasıdır. Bilgi sistemlerinde meydana gelen gelişmeler ve küreselleşme
sonucu sadece işletmeleri değil, işletme ile ilgili tüm tarafları ve dolayısıyla bütün dünya ekonomisini tehdit eden önemli bir hal almış, yaşanan
büyük skandallar milyarlarca dolar zarara ve sermaye piyasalarına güvenin
kaybolmasına neden olmuştur. Düzenleyici kuruluşlar tarafından mesleki
hilenin önlenmesi ve tespit edilmesi yönünde çok sayıda düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen yaşanan mesleki hilelerin artarak devam etmesi
ve özellikle dış denetimin hilelerin tespitinde yetersiz kaldığı algısı adli
denetim uygulamalarının yolunu açmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de mesleki hilelerin varlığı ve adli denetim ihtiyacının tespiti amacıyla, SPK’ dan
yetki almış denetim firmalarına anket uygulanmış, uygulanan anket sonucunda adli denetimi gerekli kılan nedenlerin Türkiye için de geçerli olduğu, Türkiye’de mesleki hilenin var olduğu ve adli denetim uygulamasının
işletmelerde yaşanması olası mesleki hilelerin önlenmesi ve tespit edilmesi
konusunda etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Hile, Mesleki Hile, Adli Denetim, Denetim
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Abstract
Defined as “The use of one’s occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization’s
resources or assets.”and great problem for all businesses regardless of
size, location or industry, occupational fraud, has become a major threat
not only for the businesses both also all parties involved and the world
economy due to advances in technology and information systems and globalization, great scandals such as Enron and WorldCom led to billions of
dollars loss and loss of confidence in capital markets. Despite a number of
arrangements made by regulatory organizations for preventing and detecting of fraud or increasing responsibilities of parties involved, increasingly
continued fraud and perception that external audit is inefficient paved the
way for the forensic audit practices. In this study, it has been tried to explain what the occupational fraud and forensic audit are, put forth the presence
of occupational fraud in Turkey and whether there is a need for forensic
audit. For this purpose a questionnaire applied to the audit firms authorized
by SPK and the results of the questionnaire showed that the reasons for
forensic audit in other countries is also valid for Turkey, there is a occupational fraud in Turkey and the forensic audit can be effective in preventing
and detecting possible occupational fraud in enterprises.
Key Words: Fraud, Occupational Fraud, Forensic Auditing, Auditing
1.GİRİŞ
Küreselleşme, artan rekabet ve bilgi teknolojilerinde meydana gelen
gelişmeler iş çevrelerinde de dramatik değişikliklere neden olmuş, bu değişiklikler bir taraftan ticaretin büyümesine ve gelişmesine yol açarken diğer taraftan finansal anlamda neredeyse tüm kayıt ve işlemlerinin karmaşıklaşmasına, kontrol güçlüklerine ve hile yapmak isteyenler için yeni yol
ve yöntemlerin oluşmasına yol açmıştır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci
yarısından itibaren işletmeler, yaratılan bu yeni sofistike yollarla mücadelede başarılı olamamış, Enron, WorldCom, Parmalat gibi pek çok kurumsal
hile skandalı meydana gelmiştir. Ortaya çıkan bu büyük kurumsal hilelerde
muhasebe ve denetim firmalarının da ihmallerinin görülmesi, finans toplumu ve düzenleyici kuruluşların farkındalığını artırmış, toplumda özellikle denetim mesleği ve denetçilerin hilenin tespitinde başarısız oldukları
ve hileyi tespit ve önleme için yeterli derecede gayretli davranmadıkları
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hususunda bir algı oluşmuş, skandallar, organizasyonların içindeki hilelerin tespiti için bir taraftan denetçilerin ve muhasebecilerin sorumluluklarının yeniden tanımlanmasını zorunlu kılarken diğer taraftan artık yeni
kategoride bir denetim sınıfının işletmelerin defterlerinin özellikle hile yönünden denetlemesi gereğini ortaya çıkarmış, özellikle Amerika Birleşik
Devletleri’nde “hileli olduğu iddia edilen finansal faaliyetlerin izlenmesi
- araştırılması ve adli kanıt toplanması ve üretilmesi için muhasebe metotlarının ve özel yordamların uygulanması faaliyeti” olarak tanımlanan ve
henüz Türkiye’de uygulanmayan “forensic auditing” veya Türkçe ifade ile
“Adli Denetim” uygulaması başlamıştır.
Son yıllarda yaşanmış olan İmar bankası, Çukurova Elektrik, Kepez
Elektrik, gibi kurumsal hile skandalları, kara para aklama ve kaçakçılık, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü vb. pek çok unsurun Türkiye’de de
adli denetim mesleğine olan ihtiyacı gözler önüne serdiği ve bu nedenle
Adli Denetim uygulamasının Türkiye açısından da önemli bir görevi yerine getireceği ve mesleki hilelerin tespit edilmesi ve önlenmesinde etkili
olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK)’dan yetki almış denetim firmalarına uygulanan anket yoluyla Türkiye’de mesleki hilenin varlığı, denetim firmalarının hile tespiti
konusuna bakışları ve adli denetimin gerekliliği konusundaki görüşlerinin
ortaya konması amaçlanmıştır.
2.ADLİ DENETİM VE MESLEKİ HİLE
2.1. Adli Denetim
Değişik kaynaklarda farklı tanımları ile karşılaşmakla birlikte adli denetimi; “hileli olduğu iddia edilen finansal faaliyetlerin izlenmesi - araştırılması ve adli kanıt toplanması ve üretilmesi için muhasebe metotlarının ve özel yordamların uygulanması faaliyeti” veya “denetim becerilerinin yasal sonuçları olan meselelere uygulanması” biçiminde tanımlamak
mümkündür (http://www.asosai.org/asosai_old/journal2001/forensic_auditing.htm). İşletme sözlüğünde ise adli denetim; “zimmet veya hile gibi
suç eylemlerinin soruşturulması ve kovuşturulması maksadıyla adli kanıt toplama ve izleme için muhasebe metotlarının uygulanması” olarak
tanımlanmaktadır (http://www.businessdictionary.com/definition/forensicaudit.html). Bununla birlikte adli denetim kavramının kimi akademisyen
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ve yazarlar tarafından adli muhasebe, hile denetimi, hile inceleme kavramları ile eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Konu detaylı olarak
incelendiğinde adli denetimin hile denetimi kavramı ile eşanlamlı olarak
kullanılabileceği ancak adli denetimin adli muhasebenin “hile denetimi”,
“dava destek” ve “uzman tanıklık”’tan oluşan üç uygulama alanından
biri olduğu ve bu nedenle adli denetim kavramının adli muhasebe yerine
kullanılmasının adli muhasebenin kapsamını daraltıcı yönde etki yaratacağı düşünülmektedir.
Temel olarak hile, suiistimal veya ihmal sonucu ortaya çıkan hasarların
hesaplanması amacıyla gerçekleştirilen adli denetim, kesin olarak tanımlanmayan çok geniş bir yelpazedeki faaliyetleri kapsamakta, zimmet, nafaka, sigorta hilesi gibi çok çeşitli hukuki vakalara istinaden, diğer finansal
iddialarla ilgili olarak ilgili tarafa dava açmak için veya dava beklentisi
nedeniyle yargılama sürecinin bir parçası olarak da yapılabilmektedir
(www2.accaglobal.com/documents/forensic_ auditing.pdf).
Adli denetimin amacı, var olduğu iddia edilen veya oluşan hile ve hileyi
gerçekleştirenleri tespit etmek, hilenin parasal boyutunu ortaya çıkarmak
ve bulguları müşteriye veya eğer istenirse mahkemeye sunmaktır. Adli
denetimin bir diğer hedefi ve faydası da işletmelerde hilenin önlenmesi ve
tespit edilmesi faaliyetlerini cesaretlendiren bir çevre yaratmasıdır (Singleton ve Singleton, 2010, 15). Bu bağlamda adli denetçiler, taraflardan gelen
talep doğrultusunda, bir taraftan hilelerin ortaya çıkarılmasında edindikleri
tecrübe ile işletmelerin etkin bir iç kontrol mekanizması kurmalarına ve
üst yönetimlerin hile riskini azaltmalarına yardımcı olurken, diğer taraftan
özellikle düzenleyici kurumlara emniyet güçlerine ve avukatlara aklama
suçunun, menkul kıymet hilelerinin, vergi kaçırmaya yönelik işlemlerin,
rüşvet suçunun, sigorta hilelerinin incelenmesi ve faillerin ortaya çıkarılması konularında hizmet vermekte ve mahkemelerde yerine getirdikleri
uzman tanıklık görevleri gereği kanıt toplama ilkelerine uygun, profesyonel ve özlü raporlar hazırlayarak hile soruşturma görevi yapmaktadırlar
(Owojori ve Asaolu, 2009, 196).
2.2.Mesleki Hile ve Önemi
Adli denetimi gerekli kılan en önemli unsurlardan biri de mesleki hiledir. “Eylemi gerçekleştirenin kendi menfaati lehinde aldatma yoluyla kıymeti olan bir şeyi elde etmesi veya bir yükümlülükten kaçınması” (Balcı,
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2008, 19) şeklinde tanımlanabilecek olan hilenin çok değişik biçimlerde
sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu sınıflandırma türlerinden biri de ACFE
tarafından yapılan mesleki hile sınıflandırmasıdır.
ACFE mesleki hileyi “bir kimsenin, mesleğini, işveren firmanın kaynaklarını veya varlıklarını kasıtlı olarak kötüye kullanma yoluyla, şahsi
zenginleşme için kullanması ” olarak tanımlamış ve yapılan davranışın
mesleki hile olarak değerlendirilmesinde kilit unsurun yapılan faaliyet olduğunu belirtmiştir (ACFE raporu, 1996, 2). ACFE’nin yaptığı tanıma göre
eğer yapılan faaliyet; gizli, çalışanın kuruma karşı olan görevlerini ihlal
ediyor ve işveren kurumun varlıklarına, gelirlerine ve kaynaklarına mal
oluyor ise mesleki hile olarak sınıflandırılmakta ve Varlık Usulsüzlüğü,
Yolsuzluk ve Finansal Tablo Hilesi şeklinde üç alt başlıkta ele alınmaktadır
(ACFE raporu, 1996, 3).
Günümüzde mesleki hileler işletmeler ve ülke ekonomileri için çok
önemli bir hal almıştır. Dünya bankası hilenin dünya ekonomisine maliyetinin yıllık 1,5 trilyon dolar civarında olduğunu tahmin etmekte (Fraud
Risk Management A Guide to Good Practice, 2009, 10), sadece Enron,
WorldCom, Qwest, Tyco ve Global Crossing tarafından yapılan finansal
tablo hilelerinin sonucunda piyasanın kaybının 460 milyar dolar olduğu
tahmin edilmektedir (COSO Raporu, 1987, 26).
2008, 2010 ve 2012 yıllarında ACFE tarafından açıklanan mesleki hile
ve suiistimal raporlarında ise hilenin raporda konu edilen mağdur işletmelere maliyetinin yıllık gelirlerinin %5’i olduğu tespitine yer verilmiştir
(ACFE Raporu, 2008, 2010, 2012). Mesleki hileye dayalı olan bu rakam
ABD’nin yıllık gelirine oranlandığında sadece ABD’nin yıllık gelir kaybının 662 Milyar dolar olduğu hesaplanmaktadır. Tüm hile ve yolsuzlukların
tespit edilemediği, tespit edilse bile tümünün rapor edilmediği göz önüne
alındığında rakamlar çok daha önemli hale gelmektedir (ACFE Raporu,
2008).
Hile sonucunda direkt kayıpların yanı sıra azımsanamayacak büyüklükte endirekt kayıplarda meydana gelmektedir. Hilenin mağdur işletmeler
üzerindeki etkisi, bu işletmelerin iş ilişkisi içinde olduğu diğer işletmeler
üzerinde de kendini göstermekte ve dolayısıyla hilenin tüm ekonomi üzerinde zincirleme bir etkisi olmaktadır. Hilenin endirekt boyutu; üretimde
azalma, hileye başvuran işçilerin çıkarılması ve yerine yenilerinin alınması
nedeniyle yaşanan verim düşüklüğü, yasal süreç maliyetleri, işletmelerin
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itibar kaybı, marka değerinin düşmesi, çalışanların moralinin bozulması,
artan işsizlik ve yasal incelemeler dolayısıyla işlerin bozulması şeklinde
kendini göstermekte (Bierstaker ve diğ., 2006, 521), bu maliyetler organizasyonlara ve doğal olarak tüketicilere hilenin operasyonel maliyetleri olarak da yansımaktadır (Carnes ve Gierlasinski, 2001, 379). Diğer taraftan,
hilenin işletmeler, bireyler ve toplumlar üzerinde önemli derecede sosyal
ve psikolojik etkileri vardır. Hilenin ortaya çıkması, işletmenin hisse senedi fiyatlarının sert bir şekilde düşmesine ve sıklıkla işletmenin iflasına ve
işletmenin sahipliğinde önemli değişime neden olmakta (Carnes ve Gierlasinski, 2001, 378), iflas sonrası çalışanların işlerini kaybetmesi, çalışanların beden ve ruh sağlıklarının, dolayısıyla toplumsal yapının bozulmasını
ve toplumsal barışın zedelenmesini beraberinde getirmektedir.
3.HİLENİN ÖNLENMESİ VE TESPİT EDİLMESİNDE DIŞ
DENETİMİN SORUMLULUĞU
Yapılan araştırmalar her tür işletmenin hileye maruz kalabileceğini göstermektedir. Bu nedenle hileyi önleme, caydırma ve tespite yönelik faaliyetler önem kazanmakta, bu noktada hilenin önlenmesi, caydırılması ve
tespit edilmesi ile ilgili sorumluluklar konusu gündeme gelmektedir.
Hilenin giderek büyüyen bir problem halini alması ve neden olduğu kayıplardaki artış, kurumsal yönetim bağlamında hile ile ilgili olarak sorumlulukları yeniden gündeme getirmiş, ortaya çıkan skandallar detaylı incelendiğinde hilenin önlenmesi ve tespiti konusunda sorumlulukların yerine
getirilmesinde önemli problemler olduğu tespit edilmiştir. Örneğin çoğu
büyük ve önemli vakada (Owojori ve Asaolu, 2009, 185);
• İşletme sahipleri, yönetim kurulları ve işletme üst yönetimlerinin büyük kusurlarının olduğu ve çoğu zaman direkt hilenin failleri arasında oldukları,
• Yönetim fonksiyonunun önemli parçası olan denetim komitelerinin ve
iç denetçilerinin kurumsal hilelerin gizli yönlerini ve farklı yanlarını ortaya
çıkarmakta gereken hizmeti veremedikleri,
• İç denetçilerin aslında işletmede ne olup bittiğini tespit edebilecekleri
ancak çok nadiren uygun zamanda uygun hareketi başlatacak pozisyonda
oldukları,
• Dış denetçilerin hilenin tespiti konusunda beklenen hizmeti veremedikleri, hatta kimi zaman denetçilerin de hile failleri arasında oldukları görülmüştür.
64

OCAK - ŞUBAT 2013

MALİ

ÇÖZÜM

İşletmelerde gerçekleşen hileleri önleme, caydırma, araştırma ve tespit
etme sorumluluğu işletme yönetimlerinde olmakla birlikte, işletmelerde
kurumsal yönetimin bileşenleri olan yönetim kurulu, işletme yönetimi, denetim komitesi, işletmenin her kademesindeki personel (orta düzey yöneticiler, iç denetçiler ve çalışanlar) ile birlikte dış denetçiler hile riski ile ilgili
farklı sorumluluklara ve fonksiyonlara sahiptirler (Managing the Business
Risk of Fraud: A Practical Guide, 7).
İşletmelerde hilenin önlenmesi ve tespit edilmesi konusunda dış denetimin sorumlulukları konusu ise en tartışmalı konudur. Bu konuda yıllardır
süregelen tartışma dış denetimin özellikle hilelerin tespitinden sorumlu
olup olmadıkları veya ne derecede sorumlu oldukları hususundadır. Sermaye piyasalarında yatırım kararlarına dayanak oluşturan ve işletme yönetimleri tarafından hazırlanan ve yayınlanan denetlenmiş finansal tabloların
kalitesi, güvenilirliği ve şeffaflığı kaynakların ekonomide yeterli ve doğru olarak tahsisinde hayati öneme haiz olup yatırımcılara sağlanmış olan
bilgilerin dış denetimden geçmiş olması güvenirliliğe en önemli katkıyı
sağlamakta ve bu katkı etkin bir sermaye piyasasının en önemli unsurunu oluşturmaktadır (Arı, 2008, 58). Çünkü yapılan hilelerin tespitinde en
önemli kaynakların başında muhasebe kayıtları gelmekte, yapılan hilelerin genellikle muhasebe sürecinde gizlenmiş olduğu veya bir izi olduğu
görülmekte, işletme içi organlar tarafından gerçekleştirilen, saklanan veya
ortaya çıkarılamayan faaliyetin tespitinde dış denetime ve dış denetçilere
büyük iş düşmektedir. Bu noktada özellikle toplumda bazı kafa karışıklıkları meydana gelmektedir.
Toplum, yönetimin bazı belirli sorumluluklarının denetçilerin sorumlulukları olduğuna veya daha açık bir ifadeyle denetçilerin asıl görevinin
hileleri tespit etmek olduğuna inanmaktadır (Golden ve diğ., 2006, s. 46).
Özellikle son yıllarda büyük çaplı işletmelerin finansal tablolarındaki
hileler kamu, basın, yatırımcılar, finans toplumu ve düzenleyici kuruluşların farkındalığını artırmış ve denetçilerin sağlamış olduğu güvenilirlik
büyük yara almıştır. 20. yüzyılın son çeyreğinden beri özelikle ABD’de
finansal raporlama sistemi, SEC tarafından uygulanan cezaların, kongre
soruşturmalarının ve davaların konusu olmakta (Carnes ve Gierlasinski,
2001, 379), adı geçen işletmelerin karıştığı kurumsal hileler sonucunda
denetçiler, hilenin tespitinde başarısız oldukları ve hileyi tespit ve önleme
için yeterli derecede gayretli davranmadıkları konusunda ağır eleştirilere
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maruz kalmaktadırlar. Denetim firmalarına karşı hilenin tespiti hususunda
başarısız olduklarına dair açılan davalarda denetim firmaları suçlu bulunmakta, açılan davaların maliyetleri denetim firmalarının muhasebe ve denetim hizmet gelirlerinin yıllık gelirlerinin yaklaşık %9’u nu bulmaktadır
(Carnes ve Gierlasinski, 2001, 379).
Olaya denetim mesleği açısından bakıldığında ise dış denetim geleneksel olarak bir organizasyon içindeki kontrolün etkinliğini saptamak için
yapılan bir değerleme faaliyeti olarak görülmekte, denetçiler, hilenin dış
denetimle karşı konulabilecek bir olgu olmadığı ve hile tespitinde sorumluluklarının olmadığı yönünde tutum takınmakta, hilelerin periyodik olarak yapılan dış denetimler ile önlenebilecek bir şey olmaktan uzaklaştığı
görülmektedir (Ramaswamy, 2007, 35).
AICPA, denetçilerin hile tespiti ile ilgili sorumluluğu hakkındaki görüşünü mesleki standartlar AU bölüm 317.03’te ;“Gerçekleşen faaliyetin
illegal olup olmadığının tespiti denetçinin mesleki yeterliliğini aşan bir
konudur. Denetçi finansal tablo raporunda kendisini muhasebe ve denetim konusunda uzman kişi olarak tanımlar. Denetçinin eğitimi, deneyimi,
müşteriyi ve endüstriyi tanıması müşterinin bazı faaliyetlerin illegal olabileceği konusunda denetçiye fayda sağlayabilir ancak faaliyetin özellikle illegal olup olmadığının belirlenmesi hukuk uygulamaları konusunda
kalifiye ve bilgili uzman tavsiyesine bağlıdır veya kesin sonuç için hukuk
mahkemelerinin kararı beklenmelidir ” şeklinde belirtmektedir (Carver
ve Studler, 2003, 94).
SAS No:99, ISA 240 beşinci paragraf ve SPK Tebliği Seri X No: 22,
6. bölüm maddede “uluslararası denetim standartları ile uyumlu olarak denetim faaliyetini yürüten denetçinin finansal tabloların hata veya hileden
kaynaklanan yanlış ifadelerden arınmış olduğuna dair makul güvence sağlamakla sorumlu olduğu belirtilmiş, denetimin içinde barındırdığı doğal
risk nedeniyle Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS) ile
uyumlu bir denetim planlansa ve uygulansa dahi bazı önemli yanlış beyanları tespit etmekle ilgili kaçınılmaz risklerin olduğu” vurgulanmıştır. SAS
No:99 on ikinci paragrafta denetim uygun bir biçimde planlansa ve uygulansa bile maddi yanlış beyanın hilenin doğası gereği ortaya çıkarılamayabileceği, hataların ortaya çıkarılmasında etkin olan prosedürlerin hilenin
tespitinde etkin olmayabileceği ifade edilmiştir (SAS No: 99, 10).
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Diğer taraftan meydana gelen büyük hile vakaları, dış denetimin hile
tespit sorumluluğu karşısındaki konumu, günümüzün geçmişe göre daha
keskin hatlara sahip olan etik anlayışı, ortaya çıkan hilelerin boyutları, bilgi sistemleri ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ve e-ticaretteki artış,
yasa dışı ticaret, kara para aklama ve terörün finansmanı, sermaye piyasalarında güven ihtiyacı gibi unsurlar hile ile mücadelenin önemini daha da
artırmıştır (Çankaya ve Gerekan, 2009, 97). Bu amaçla günümüzde işletmelerde hilenin önlenmesine yönelik olarak hile politikaları, hile riski değerlemesi, görev rotasyonu, ihbar hatları, hile eğitimleri gibi birçok kontrol unsuru geliştirilmiş olup, hilelerin tespitine yönelik olarak da Benford
kanunu, yapay sinir ağları, analitik yöntemler, veri madenciliği, kırmızı
bayraklar ve analitik yöntemler gibi bir çok yöntemden yararlanılmaktadır.
Bunun yanı sıra son yıllarda hile tespiti konusunda dış denetimin etkinliğinin artırılması ve sorumluluklarının daha açık bir hale getirilmesi yönünde de çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda denetim mesleğinin
hızla değişen çevreye uyum sağlayamadığı hususunda kaygı duyulduğu
vurgulanmış, hilenin tespitinde iyileştirme, çok daha güçlü, açık denetim
standartları ve adli çalışma alanı safhasının başlatılması çağrısında bulunulmuştur. (Carnes ve Gierlasinski, 2001, 380)
SAS No:99 hilenin tespit edilmesi için denetim planlanması ve tasarlanması için bir rehber niteliğinde olmakla birlikte denetçiye hileyi soruşturma ve tespit etme ile ilgili direkt bir sorumluluk yüklememekte, sadece
hileyi daha iyi tespit edebilecek bir denetim tasarlamanın yollarını göstermekte, 50.ci paragrafta hileleri tespit etmek üzere adli niteliklere sahip
yeni bir sınıfın denetim faaliyetlerinde görevlendirilmesinden bahsetmektedir (Golden ve diğ., 2006, 68).
Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesi konusunda kontrol unsurları boyutunda yaşanan sorunlar ise adli denetim gibi yeni bir denetim sınıfının
işletmelerin defterlerini özellikle hile yönünden denetlemesi gerekliliğini
daha belirgin hale getirmiş, son yıllarda yöneticiler ve işletme ile ilgili taraflar adli denetçilere ve adli denetim mesleğine daha fazla ihtiyaç duyar
hale gelmişlerdir.
Bu noktadan hareketle, adli denetimin en önemli nedeni olan mesleki
hilenin Türkiye’de varlığı, Türkiye’de adli denetime ihtiyaç olup olmadığı,
dış denetçilerin mesleki hileler ile ilgili algıları, denetim-hile ilişkisi ve
denetimin amacı ile ilgili olarak bir alan araştırmasının yapılması amaçlanmıştır.
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4. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Dünyada hile ile ilgili olarak yapılmış çok sayıda çalışma vardır. Bu çalışmaya da temel teşkil eden ve ACFE tarafından ilki 1996 yılında yayınlanan mesleki hile ve suiistimal raporları 2000 yılından itibaren her iki yılda
bir yayımlanmaktadır. Bu raporlarda 2010 yılına kadar ABD’deki mesleki
hile ve suiistimaller konu edilirken 2010 yılında tüm dünya ülkeleri konu
edilmeye başlanmış, mesleki hilenin tüm dünyada önemli bir sorun olduğu
görülmüştür.
Farrell ve Franco (1999) yaptıkları ve SAS No: 82 sonrasında denetçilerin işletmelerde meydana gelen hilelerin tespit edilmesindeki ve önlenmesindeki rolleri ve denetçilerin deneyimlerinin rollerin algılanmasında
fark yaratıp yaratmadığının araştırıldığı çalışma kapsamında ankete cevap
veren 180 katılımcının %61’i hilenin araştırılması ile ilgili sorumlulukları
olmadığını beyan etmiş, %26’sı kararsız kalmışlardır. Denetçilerin denetim faaliyetini yerine getirirken polis veya dedektif gibi davranmalarının
gerekip gerekmediği sorusuna ise denetçilerin %76’sı gerekmediği yönünde görüş bildirmişlerdir.
Johnson ve Rudesill (2001) yaptıkları çalışmada ABD’deki küçük işletmelere verilen hizmetler konusunda uzmanlaşmış olan denetçilere yaptıkları ankette denetçilerin küçük işletmeler üzerindeki hile riskini nasıl gördüklerini, bu işletmelere hile tespit ve önleme konusunda ne tür hizmetler
verdiklerini araştırmış, 171 denetçinin cevap verdiği ankette, denetçilerin
%57’si denetçilerin sadece hile olasılığını değerlendirip ona göre plan yapmaktan sorumlu olduklarını, %34’ü sadece finansal tablo için önem arz
edenleri, %1’i, çalışan hilelerini tespit etmekten sorumlu olduklarını beyan
etmiştir. Katılımcılar, işletmelere hile ile ilgili olarak verdikleri hizmetler
için ise %79 ile iç kontrol sistemini değerleme, %40 ile denetleme sürecinde hile tespiti, %14 ile Hile denetimi ve hile inceleme, % 6 ile hile semineri vermek olarak beyan etmişlerdir (Johnson ve Rudesill, 2001, 72-73).
Hile ile ilgili olarak yapılan önemli çalışmalardan biri de KPMG tarafından yapılan çalışmalardır. KPMG tarafından 2003 yılında 453 halka açık işletmenin üst düzey yöneticileri ile yapılan hile anketi çalışmasında, 1998 yılına göre rapor edilen hilelerde %13 oranında artış olduğu,
işletmelerin hile karşıtı faaliyetlerini artırdıkları, çalışan hileleri daha sık
görülmekle birlikte, finansal tablo hilelerinin ve sağlık/sigorta hilelerinin
daha maliyetli olduğu ortaya çıkmıştır (KPMG hile anketi, 2003, 6). 2003
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sonuçları 1998 ve 1994 sonuçları ile karşılaştırıldığında ise tüm hile karşıtı
faaliyetlerde artış olduğu görülmüştür (KPMG, 2003, 8).
KPMG tarafından 2008 yılında ABD’de, yıllık gelirleri 250 milyon dolar ve daha fazla olan özel, halka açık ve kamu kuruluşlarından oluşan 204
işletmenin yöneticileriyle yapılan ve sonuçları 2009 yılında yayınlanan
hile anketinde katılımcılara, gelecek on iki aya dair hile ile ilgili beklentileri sorulmuş, her üç hile türü için de %60 ve daha üstünde olmak üzere aynı
kalacağı veya artacağına inandıkları ortaya çıkmıştır (KPMG, 2009, 6).
PwC tarafından 2001 yılında gerçekleştirilen Avrupa ekonomik suç anketinde Avrupa’daki büyük işletmelerin %42,5’inin son iki yılda ekonomik
suçtan dolayı mağdur olduğu ve bu işletmelerin %60’ında faillerin işletme
içinden olduğu ortaya çıkmıştır. Ankete katılan işletmelerin 3/4’ü hile riskinin gelecekte de en az içinde bulunulan yıl kadar yüksek olacağını, 1/3’ü
ise gelecekte daha yüksek olacağına inandıklarını belirtmişlerdir (PwC,
2001, 2).
PwC tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen küresel ekonomik suç
anketinde ekonomik suçların hala önemli bir tehdit olarak devam ettiği,
büyük işletmelerin diğerlerine göre daha fazla tehdit altında oldukları ve
ankete cevap veren tüm sektörlerdeki işletmelerin yüzde 30’dan fazlasının
hile mağduru oldukları, hiçbir sektörün güvende olmadığı tespit edilmiştir
(PwC, 2003, 3). Ankette en sık karşılaşılan ve en kolay tespit edilen hile
türünün varlık usulsüzlüğü olduğu tespit edilmiş, hilenin marka imajı ve
çalışanlar üzerindeki moral etkisinin finansal kayıplardan daha önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır (PwC, 2003, 3).
PwC’nin 2007 yılında gerçekleştirdiği küresel ekonomik suç anketinde
hilenin işletme dünyasının en önemli problemlerinden biri olarak varlığını
devam ettirdiği, hiçbir ülke, sektör ve işletme türünün hileye karşı bağışıklığının olmadığı görülmüştür. Kırk ülkeden 5428 işletmenin katıldığı çalışmada katılımcıların %43’ünde fazlası en az bir önemli hile vakası yaşadıklarını beyan etmişlerdir(PwC, 2007, 4). PwC tarafından gerçekleştirilen
ve 54 ülkeden 3037 üst düzey yöneticinin (Türkiye’den 52) katıldığı 2009
küresel ekonomik suç anketinde ise ekonomik suçların bölgeden bölgeye
değiştiği, gelişmekte olan ülkelerde hilenin ortalamanın üzerinde olduğu,
sigorta, finansal hizmetler ve telekomünikasyon sektörlerinde diğer sektörlere göre daha fazla hile olduğu ve önceki üç ankete göre hilelerin artış
eğiliminde olduğu görülmüştür (PwC, 2009, 6).
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Türkiye’de hile ile ilgili olarak yapılmış çalışmalar mevcuttur. Şengür
(2011) “İşletmelerde Hile, Hilelerin Önlenmesi, Hileli Finansal Raporlama
ile İlgili Düzenlemeler ve Bir Araştırma” isimli doktora tezi kapsamında
Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde gerçekleştirilen bağımsız denetim ve iç denetim çalışmaları sırasında en sık tespit edilen hile çeşitlerinin
belirlenmesi, bağımsız denetçilerin ve iç denetçilerin hilelerin önlenmesinde etkili olan faktörlerin etkili olma düzeyi konusundaki görüşlerinin
belirlenmesi amacıyla bağımsız denetçi ve iç denetçilere uyguladığı ankette; işletme yönetiminin çalışanlara iyi örnek olan davranışlarda bulunarak
yüksek etik değerler sergilemesinin, hileli finansal raporlama ile yolsuzluk
ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde varlıkların kötüye kullanılmasının önlenmesinden daha çok etkili olduğu, denetim komitesinin etkinliğinin, hileli finansal raporlamanın önlenmesinde diğer iki temel hile
çeşidinin önlenmesine göre daha etkili olduğu, işletmenin bağımsız finansal tablo denetimi yaptırıyor olmasının, hileli finansal raporlamanın önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesine göre daha etkili olduğu,
iç denetim veya bağımsız denetim ekibi içerisinde sertifikalı hile denetçisinin görev almasının, yolsuzluk ve ahlâki olmayan davranışların önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesine göre daha etkili olduğu,
hileli faaliyetlerde bulunanlar veya kurumsal davranış ve etik kurallarına
aykırı davranışta bulunanlar için cezai yaptırımlar konulmasının, varlıkların kötüye kullanılmasının önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin
önlenmesine göre daha etkili olduğu ve çalışanların işletmeye karşı olumlu
duygular beslemesini sağlayacak pozitif işletme çevresi oluşturulmasının,
varlıkların kötüye kullanılmasının önlenmesinde diğer iki temel hile çeşidinin önlenmesinden daha çok etkili olduğu sonuçlarına ulaşmıştır.
Pehlivan (2010), “Adli Muhasebe Eğitimi ve Türkiye’de Adli Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı doktora
tezi çalışmasında üniversitelerde adli muhasebenin gerekliliği ve adli muhasebenin müfredata entegre edilmesi ile ilgili olarak Türkiye’deki üniversitelerin muhasebe ve finansa bilim dallarında görev yapan akademisyenlerin adli muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları değerlendirilmiş,
akademisyenlerin yüzde 63’ünün mevcut muhasebe müfredatlarını yeterli
gördüğü ve müfredatta köklü bir değişiklik düşünmedikleri tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, Türkiye’de adli muhasebe eğitimi ile ilgili oldukça
sınırlı sayıda dersin olduğu (akademisyenlerin %95’inin halen yürüttük70
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leri programlarda adli muhasebe ile ilgili hiçbir yoktur), akademisyenlerin %61’inin adli muhasebe konusunda bilgi sahibi olduğu, %47’sinin ise
muhasebe müfredatının adli muhasebe konularını kapsaması gerektiğini
düşündüğü görülmüştür.
Denetim alanında SPK’dan yetki almış denetim firmalarına uygulanan
anket çalışmaları da mevcuttur. Kandemir (2010), “Muhasebe hilelerinin
ortaya çıkarılmasında ve önlenmesinde bağımsız denetimin rolü ve bağımsız denetçinin sorumluluğu” başlıklı doktora tezi kapsamında temel olarak mali tablolarla ilgili muhasebe hilelerinin özellikleri ve bunların oraya
çıkarılması ve önlenmesi açısından hukuki olarak bağımsız denetçilere
yüklenen sorumlulukları, Türkiye’de bağımsız denetime ilişkin faktörler ile müşteri işletmeler ve bağımsız denetim kuruluşlarına düzenleyici
ve denetleyici kuruluşlar tarafından verilen cezalar arasında nedensellik
ilişkisi olup olmadığını, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların ve dolaylı
olarak kamunun muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesinde
hukuki, idari ve cezai sorumluluğu nasıl dağıttığını, bağımsız denetim kuruluşlarının muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması konusunda rolleri ile
ilgili algıları ve kendilerini sorumlu görüp görmediklerini ortaya koymaya
çalışılmıştır. Çalışmada, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların olumsuz
görüş bildirimlerini denetim kalitesiyle ilişkilendirdiği ve bağımsız denetçilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği, hata/hileleri ortaya
çıkarmayı amaçlayan bir denetim çalışması planlayıp uyguladığının göstergelerinde biri olarak kabul ettiği görülmüş, muhasebe hilelerinin ortaya
çıkarılması konusunda Türkiye’deki bağımsız denetçilerin eğilimleri, algılamaları ve deneyimleri de ortaya konmuş, bağımsız denetçilerin genel
olarak çok az sayıda hile ile karşılaşmalarından dolayı az deneyime sahip
oldukları, hileleri ortaya çıkarma konusunda ileri düzeyde teknikler yerine
geleneksel teknikler kullandıkları ve hile maliyetini daha düşük tahmin ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Akyel (2008), “Adli Muhasebecilik ve Türkiye’de Uygulanabilmesi
İçin Altyapı Bileşenlerinin Mevcut Durumu, Değerlendirilmesi ve Öneriler” başlıklı doktora tezi kapsamında, adli muhasebeye ve adli muhasebeciye olan ihtiyacı ve Türkiye’deki alt yapıyı sorgulamıştır. Çalışmada,
adli muhasebe uygulamasının hayata geçirilmesinin hilelerin belirlenmesi
ve ortaya çıkarılması konusunda bağımsız denetimi tamamlayan bir unsur
olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca muhasebe eğitiminde pek çok hukuk
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dersini yer aldığı, belirli bir eğitim almış, konusunda uzmanlaşmış, avukat,
yargıç, savcı, emniyet görevlisi gibi meslek mensuplarına hiç bilmedikleri
bir mesleki program hazırlamak yerine farklı alanlarda hukuk eğitimi almış
muhasebe meslek elemanlarının yetiştiği, işletme, maliye, iktisat temelli lisans eğitimi mezunlarına yönelik bir eğitim programının düzenlenmesinin
daha uygun olacağı ve adalet bakanlığı, maliye bakanlığı, TURMOB ve bu
konularda çalışan akademisyenlerden oluşan bir komisyon oluşturularak
adli muhasebenin uygulanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
5.TÜRKİYE’DE MESLEKİ HİLENİN VARLIĞI, BOYUTLARI
VE ADLİ DENETİM İHTİYACI İLE İLGİLİ OLARAK SPK’DAN
YETKİ ALMIŞ BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK
BİR ARAŞTIRMA
5.1.Araştırmanın Amacı
Çalışmada Türkiye’de mesleki hilenin varlığı ve buna bağlı olarak adli
denetim ihtiyacının olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Ortaya çıkan finansal skandallar ve mesleki hilelerin önlenmesi ve tespit
edilmesinde dış denetimin önemli bir araç olabileceğinin anlaşılması bir
taraftan dış denetimden beklentilerin değişmesinin, diğer taraftan adli denetimin gelişiminin önünü açmıştır.
Türkiye özelinde bakıldığında ise mesleki hilenin varlığı ve boyutları
ile ilgili bir çalışmanın mevcut olmadığı görülmektedir. Özellikle kayıt dışı
ekonominin büyüklüğü, kara para, uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığının önemli geçiş noktalarından biri olması nedeniyle mesleki hilenin
boyutlarının sanılandan büyük olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada da
Türkiye’de mesleki hilenin varlığı ve adli denetim ihtiyacının olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmaktadır.
5.2.Araştırmanın Önemi
Literatür taraması bölümünde değinilecek olmakla birlikte, daha önce
çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü,
adli muhasebe ve hile denetiminin önemini, üniversite müfredatlarına adli
muhasebe ve hile denetimi derslerinin entegre edilmesi gerekliliğini ortaya koyan, işletmelerde hilenin önlenmesi için alınması gereken önlemleri
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araştıran çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak Türkiye’deki işletmelerde
yaşanan mesleki hilelerin varlığı ve boyutlarını ortaya koyan veya adli denetimin gerekliliğini araştıran bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile
alandaki bu boşluğun doldurulmasına ve katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
5.3.Araştırmanın Kapsamı
Çalışmada, 2012 yılı itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’ndan dış denetim hizmeti vermek üzere yetki alan ve faal olarak denetim hizmeti veren
90 denetim firması ana kütle olarak seçilmiştir. (SPK listesinde 92 firma
görünmekle birlikte iki denetim firması faal olarak denetim hizmeti vermediğini beyan etmiş ve bu nedenle kapsam dışında tutulmuştur.) Her ne
kadar ana kütle olarak denetim firmaları seçilmiş olsa da, anket çalışması
her denetim firması için bir denetçiye uygulanmıştır. Bu sayede hem ana
kütle büyüklüğü belirli olmayan bir araştırma alanının somut bir çerçeveye
alınması, hem de, anketin ikinci bölümünde denetçilerin bireysel deneyimlerine dayalı sorular sorulmuş olmakla birlikte, sorulan soruların özelliği
ve aynı denetim ekibinde birlikte çalışmış olan birden fazla denetçinin aynı
hile vakası ile ilgili deneyimlerini paylaşmasının denetim sonuçları üzerinde olumsuz etkisi önlenmeye çalışılmıştır. Anketin denetim firmalarında
görev yapan sorumlu ortak baş denetçi, baş denetçi ve kıdemli denetçiler gibi mümkün olduğunca deneyimli denetçiler tarafından cevaplanması
amaçlanmıştır ancak denetim firmalarının yoğunluğu nedeniyle anketlerin
denetçiler tarafından da cevaplandığı görülmüştür.
5.4.Araştırmada Kullanılan Veriler, Veri Toplama Yöntemi ve Aracı
Bu araştırmada, saha araştırmalarında veri toplama yöntemlerinden biri
olan anket yöntemi kullanılmıştır. Bu anketin oluşturulmasında ACFE,
PwC ve KPMG tarafından yayınlanan raporlardaki anketler temel alınarak Türkiye’ye uyarlanmış ve adli denetim literatürü taranarak hileye karşı
denetimin etkinliği ve adli denetim ihtiyacının olup olmadığına dair denetçilerin deneyim ve düşüncelerini araştırmaya yönelik ilave sorular oluşturulmuştur.
Hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların genel demografik özellikleri ile ilgili sorular bulunmaktadır.
İkinci bölümde ise Türkiye’de mesleki hilenin varlığı, boyutları, mesleki
hile – denetim ilişkisi ve adli denetim ihtiyacı ile ilgili olarak denetçilerin
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görüş ve düşüncelerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan sorulara
yer verilmiştir.
Adli denetim ve dünyada gerçekleştirilen hile çalışmaları literatürü taranarak geliştirilen anketler Google dokümanlar aracılığı ile oluşturulmuş
ve denetim firmaları tek tek telefonla aranarak çalışma hakkında bilgilendirilip izin alındıktan sonra e-mail olarak gönderilmiştir. 16.09.2011 tarihinde başlayan veri toplama süreci 21.05.2012 tarihinde sonlandırılmıştır.
40 denetim firması anket talebine olumlu cevap vererek anketi cevaplandırmış ve ankete katılım oranı % 44,44 olmuştur.1
5.5. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi
Araştırmaya katılan denetim firmaları ve denetçilere dair genel özellikleri belirlemek amacıyla hazırlanan demografik sorulara ilişkin elde edilen
bulgular ve frekans dağılımları tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1: Demografik Veriler
Cinsiyet

N

%

Mesleki Tecrübe

N

%

Erkek

29

72,5

1–5 yıl

8

20

Kadın

11

27,5

6–10 yıl

13

32,5

Yaş

N

%

11–15 yıl

11

27,5

26 – 30 Yaş arası

7

17,5

16–20 yıl

3

7,5

31 – 35 Yaş arası

10

25

21 yıl ve üstü

5

12,5

36 – 40 Yaş arası

8

20

Denetçi Unvanı

N

%

41 – 45 Yaş arası

4

10

Sorumlu Ortak Baş Den

10

25

46 – 50 Yaş arası

4

10

Baş Denetçi

10

25

51 ve üstü

7

17,5

Kıdemli Denetçi

6

15

Eğitim

N

%

Denetçi

14

35

Lisans

26

65

3568 Sayılı Yasaya Göre Unvan

N

%

Y.Lisans

10

25

SMMM

34

15

Doktora

4

10

YMM

6

85

Araştırmaya katılan denetçilerin %72,5’lik bir bölümünün erkek,
%27,5’lik bölümün ise kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşları
beşer yıllık gruplar halinde ele alınmıştır. Buna göre katılımcıların büyük
1 Ana kütle büyüklüğü 100 birim olan bir grup için %10 hata payına göre 38 birimlik
örneklem büyüklüğü yeterli görülmektedir (Baş, 2001, 46).

74

OCAK - ŞUBAT 2013

MALİ

ÇÖZÜM

bölümü (%25) 31-35 yaş grubuna aittir. Bu grubu %20 ile 36-40 yaş grubu, daha sonra %17,5 ile 51 ve üstü yaş grubu ve 25-30 yaş grubu takip
etmektedir.
Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında %65’lik bir bölümün lisans derecesine, %25’lik bir bölümün yüksek lisans derecesine ve %10’luk
bir bölümün ise doktora derecesine sahip oldukları tespit edilmiştir.
Araştırmanın konusu gereği denetçilerin mesleki tecrübeleri önemlidir.
Tablodan da görüleceği üzere katılımcıların %80’i 6 ve daha fazla, %47,5’i
11 yıl ve daha fazla mesleki deneyime sahiptirler. 6-10 yıl arası mesleki
deneyime sahip denetçilerin %32,5 ile en büyük orana sahip oldukları görülmekte, bu grubu sırasıyla %27,5 ile 11-15 yıl arası deneyime sahip olan
denetçiler ve %20 ile 1-5 yıl arası mesleki deneyime sahip denetçiler takip
etmektedir. 16 yıl ve üstü mesleki deneyime sahip denetçilerin oranı %20
’dir.
Araştırmaya katılan denetçilerin unvanlarına bakıldığında %25’inin sorumlu ortak baş denetçi, %25’inin baş denetçi, %15’inin kıdemli denetçi
ve %35’inin denetçi unvanına sahip oldukları görülmektedir. Araştırmada
katılımcılara 3568 sayılı yasaya göre sahip oldukları unvanlar da sorulmuş,
katılımcıların %85’inin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, %15’inin ise
Yeminli Mali Müşavir lisansına sahip oldukları görülmüştür.
Tablo 2: Kurum Merkezleri Ve Ankete Katılım Oranları
Kurum
merkezi
İstanbul
Ankara
İzmir
Samsun
Bursa
Kayseri
Toplam

Aktif Firma

Katılan

Kurum Merkezine

Anket İçi Yüzde

Sayısı
60
19
6
2
2
1
90

Firma Sayısı
32
5
1
1
1
0
40

Göre Yüzde (%)
53,3
26,3
16,6
50
50
0
100

(%)
80
12,5
2,5
2,5
2,5
0
100

Tablo 2’de kuruluşların merkezleri ile ilgili dağılımları görülmektedir. Tabloya göre İstanbul’daki firmaların %53,3’ü, Ankara’daki firmaların %26,3’ü ankete katılmış, İzmir merkezli altı firmadan yalnızca biri
(%16,6), Samsun ve Bursa merkezli her iki firmadan biri ankete katılmıştır. Ankete katılan kurumların %80’lik bir bölümünün İstanbul merkezli
olduğu görülmektedir. Ankara merkezli kurumların yüzdesi %12,5, İzmir,
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Samsun ve Bursa merkezli kuruluşların yüzdeleri ise %2,5’tir. SPK listesinde kayıtlı olan kuruluşların büyük çoğunluğunun İstanbul merkezli
olması, etkisini ankete katılım oranlarında da göstermektedir.
Katılımcıların “mesleki hilenin işletmeler açısından önemli bir risk unsuru olduğuna katılıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin
dağılım Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3: Denetçilerin, Mesleki Hile – İşletme Riski Hakkındaki Görüşleri
Mesleki Hilenin işletmeler açısından önemli bir risk unsuru olduğu
fikrine katılıyor musunuz?
Kesinlikle katılmıyorum

N

%

2

5

Katılmıyorum

2

5

Fikrim yok

1

2,5

Katılıyorum

26

65

Kesinlikle Katılıyorum

9

22,5

Toplam

40

100

Tablo 3’ten de görüldüğü gibi mesleki hilenin işletmeler açısından
önemli bir risk unsuru olduğuna inananların toplam oranı %87,5’tir. Bir
katılımcı fikir beyan etmemiş, dört katılımcı ise mesleki hilenin işletmeler
açısından önemli bir risk unsuru olduğuna inanmadığını beyan etmişlerdir.
Katılımcıların “gelecekte işletmelerde yaşanan hile vakalarında artış
olacağı fikrine katılıyor musunuz” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin
dağılım ise Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4’te de görüldüğü gibi, gelecekte işletmelerde yaşanan hile vakalarında artış olacağı fikrine katılmayanların oranı %37,5, hile vakalarında
artış olacağına inananların oranı % 50’dir.
Tablo 4: Denetçilerin, Hilenin Gelecekteki Seyri Hakkındaki
Görüşleri
Gelecekte işletmelerde yaşanan hile vakalarında artış olacağı fikrine
katılıyor musunuz?
Kesinlikle katılmıyorum

N

%

0

0

15

37,5

Fikrim yok

5

12,5

Katılıyorum

18

45

Katılmıyorum

76

Kesinlikle Katılıyorum

2

5

Toplam

40

100
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Katılımcıların, “Mesleki hilenin denetim mesleği için önemli bir risk
unsuru olduğuna katılıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin
dağılım Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5: Denetçilerin Mesleki Hile – Denetim Riski Hakkındaki
Görüşleri
Mesleki Hilenin denetim mesleği için önemli bir risk unsuru olduğu
fikrine katılıyor musunuz?
Kesinlikle katılmıyorum

N

%

0

0

Katılmıyorum

4

10

Fikrim yok

2

5

Katılıyorum

25

62,5

Kesinlikle Katılıyorum

9

22,5

Toplam

40

100

Tablo 5’te de görüleceği gibi, katılımcıların çok büyük bir oranı mesleki hilenin denetim mesleği için önemli bir risk unsuru olduğuna inanmaktadırlar. Mesleki hilenin denetim mesleği için önemli bir risk unsuru
olduğuna inananların oranı %87,5, önemli bir risk unsuru olduğuna inanmayanların oranı ise sadece %10’dur.
Katılımcıların, “Denetimin asıl amacının işletmelerdeki olası hileleri
ortaya çıkarmak olduğu fikrine katılıyor musunuz?” sorusuna verdikleri
cevaplara ilişkin dağılım Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6’ya göre, katılımcıların yalnızca %32,5’i denetimin asıl amacının işletmelerdeki olası hileleri ortaya çıkarmak olduğuna inanırken
%62,5’i denetimin asıl amacının işletmelerdeki olası hileleri ortaya çıkarmak olmadığına inanmaktadırlar.
Tablo 6: Denetçilerin Denetimin Asıl Amacı Hakkındaki Görüşleri
Denetimin asıl amacının işletmelerdeki olası hileleri ortaya çıkarmak
olduğu fikrine katılıyor musunuz?
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum

N

%

6
19

15
47,5

Fikrim yok

2

5

Katılıyorum

12

30

Kesinlikle Katılıyorum

1

2,5

Toplam

40

100
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Katılımcıların “Bir dış denetçinin, denetimini yaptığı işletmede olası
hileleri ortaya çıkarmaktan sorumlu olduğu fikrine katılıyor musunuz?”
sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin dağılım Tablo 7’de görülmektedir.
Tablo 7: Denetçilerin, Hilenin Ortaya Çıkarılması Sorumluluğu
Hakkındaki Görüşleri
Bir dış denetçinin, denetimini yaptığı işletmede olası hileleri ortaya
çıkarmaktan sorumlu olduğu fikrine katılıyor musunuz?
Kesinlikle katılmıyorum

N

%

3

7,5

19

47,5

Fikrim yok

1

2,5

Katılıyorum

14

35

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

3

7,5

Toplam

40

100

Tablo 7’de de görüldüğü üzere, bir dış denetçinin denetimini yaptığı
işletmede olası hileleri ortaya çıkarmaktan sorumlu olup olmadığına dair
soruya katılımcılar % 55 oranında sorumlu olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Bir önceki soruda denetimin asıl amacının işletmelerdeki hileleri
tespit etmek olduğuna inananların oranı % 32,5 iken dış denetçilerin denetimini yaptığı işletmede hileleri ortaya çıkarmaktan sorumlu olduğuna
inananların oranı %42,5’e çıkmaktadır.
Katılımcıların, “Bir dış denetçinin var olan denetim prosedürleri ile
denetimini yaptığı bir işletmede var olması muhtemel hileleri ortaya çıkarabileceklerine inanıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin
dağılım Tablo 8’da sunulmuştur.
Tablo 8: Denetçilerin Var Olan Denetim Prosedürlerinin Hilelerin
Ortaya Çıkarılmasındaki Etkinliği Hakkındaki Görüşleri
Bir dış denetçinin var olan denetim prosedürleri ile denetimini yaptığı
işletmede var olması muhtemel hileleri ortaya çıkarabileceklerine
inanıyor musunuz?
Kesinlikle katılmıyorum

78

N

%

1

2,5

Katılmıyorum

17

42,5

Fikrim yok

1

2,5

Katılıyorum

20

50

Kesinlikle Katılıyorum

1

2,5

Toplam

40

100
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Tablo 8’de de görüleceği üzere, bir dış denetçinin şuanda var olan denetim prosedürleri ile denetimini yaptığı işletmede var olması muhtemel
hileleri ortaya çıkarabileceğine inananların oranı %52,5, çıkaramayacağına inananların oranı ise % 45’tir. Bir denetçi fikir beyan etmemiştir. Katılımcıların hemen hemen yarısı var olan denetim prosedürlerinin hilelerin
ortaya çıkarılmasına yetmeyeceğini düşünmektedirler.
Katılımcıların “Bir dış denetçinin denetimini tamamladığı ve hakkında
olumlu görüş bildirdiği bir işletmenin mali tablolarında hile tespit edilemeyeceğini garanti edebileceğine inanıyor musunuz?” sorusuna verdikleri
cevaplara ilişkin dağılım Tablo 9’da sunulmuştur.
Tablo 9: Denetçilerin, Denetimin Hileye Karşı Garanti Olup
Olamayacağı Hakkındaki Görüşleri
Bir dış denetçinin denetimini tamamladığı ve hakkında olumlu görüş
bildirdiği bir işletmenin mali tablolarında hile tespit edilemeyeceğini
garanti edebileceğine inanıyor musunuz?
Kesinlikle katılmıyorum

N

%

17

42,5

Katılmıyorum

18

45

Fikrim yok

0

0

Katılıyorum

5

12,5

Kesinlikle Katılıyorum

0

0

Toplam

40

100

Tablo 9’da da görüleceği gibi, katılımcıların %87,5’i, (35 denetçi) denetlenen ve hakkında olumlu görüş bildirilen bir işletmenin mali tablolarında hile tespit edilemeyeceğinin garanti edilemeyeceğini belirtmektedirler. Garanti edilebileceğine inananların oranı sadece %12,5’tir.
Katılımcıların, “Size göre işletmelerin yüzde kaçında hile meydana
gelmektedir?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin dağılım Tablo 10’da
sunulmuştur.
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Tablo 10: Denetçilerin İşletmelerde Hilenin Varlığı Hakkındaki
Görüşleri
Size göre işletmelerin yüzde kaçında hile meydana gelmektedir?

N

%

%5’ten az

0

0

%6-10

4

10

%11-15

2

5

%16-20

6

15

%21-30

9

22,5

%31-50

9

22,5

%51’den fazla

9

22,5

Fikrim yok

1

2,5

Toplam

40

100

Katılımcıların %67,5’i işletmelerin %21 ve daha fazlasında hile meydana geldiğine inandıklarını beyan etmişlerdir. % 10’u işletmelerin %
6-10’unda, % 5’i %11-16’sında hile meydana geldiğine inandıklarını belirtmiş, bir katılımcı fikir beyan etmemiştir.
Katılımcıların, “Sizce işletmeler hile dolayısıyla yıllık gelirlerinin yüzde kaçını kaybetmektedir?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin dağılım
Tablo 11’de sunulmuştur.
Tablo 11: Denetçilerin İşletmelerde Hilenin Boyutu Hakkındaki
Görüşleri
Sizce işletmeler hile dolayısıyla yıllık gelirlerinin yüzde kaçını
kaybetmektedir?
%5’ten az

N

%

3

7,5

%6-10

15

37,5

%11-15

9

22,5

%16-20

6

15

%21-30

3

7,5

%31-50

2

5

%51’den fazla

1

2,5

Fikrim yok

1

2,5

Toplam

40

100

Tablo 11’e göre katılımcıların %37,5’i işletmelerin meydana gelen hileler dolayısıyla yıllık gelirlerinin % 6-10’u kadarını kaybettiklerine, %
80
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22,5’i ise % 11-15 arası arasında gelir kaybına uğradıklarına inandıklarını
beyan etmiş, % 15’i %16-20 arası, % 7,5’i % 5’ten az, % 7,5’i ise %21-30
arası gelir kaybına uğradıklarına inandıklarını beyan etmişlerdir.
Katılımcıların, “Şimdiye kadar yaptığınız denetimlerde hile ile karşılaştınız mı?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin dağılım Tablo 12’de sunulmuştur.
Tablo 12: Denetçilerin, Hile İle Karşılaşma Durumları
Şimdiye kadar yaptığınız denetimlerde hile ile karşılaştınız mı?
Evet
Hayır
Toplam

N
34
6
40

%
85
15
100

Tablo 12’ye göre katılımcıların 34 tanesi (%85) yaptıkları denetimlerde
hile ile karşılaştıklarını beyan etmiştir. Bu oldukça yüksek bir oran olup
Türkiye’de hilenin var olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir.
Katılımcıların, “(Eğer karşılaştıysanız) kaç defa karşılaştınız?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin dağılım Tablo 13’te sunulmuştur.
Tablo 13: Denetçilerin Hile İle Karşılaşma Sıklıkları
(Eğer karşılaştıysanız) Kaç defa karşılaştınız?

N

%

1 defa

5

14,7

2-3 defa
4-5 defa

11
7

32,4
20,6

6-10 defa

3

8,8

10’dan fazla

8

23,5

Toplam

34

100

Tablo 13’ten görüleceği üzere, hile ile karşılaşmış olan denetçilerin
%23,5’i (8 kişi) 10’dan fazla defa hile ile karşılaştıklarını, %32,4’ü (11
kişi) 2-3 defa karşılaştıklarını, %20,6’sı (7 kişi) 4-5 defa karşılaştıklarını
beyan etmişlerdir. Denetçilerin % 85,3’ü ikiden fazla hile ile karşılaştıklarını beyan etmektedirler.
Katılımcıların, “Karşılaştığınız hilenin türünü işaretler misiniz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 14’te sunulmuştur.
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Tablo 14: Denetçilerin Karşılaştıkları Hilenin Türü

Karşılaşılan hilenin türü

N

%

Varlık Usulsüzlüğü

15

44,11

Yolsuzluk

19

55,88

Finansal Tablo Hilesi

13

38,23

Not: Bazı hilelerin birden fazla tür içermesi nedeniyle yüzdeler toplamı
%100’ü geçmektedir.
Tablo 14’ten de görüldüğü gibi katılımcıların %55,88’i yolsuzluk ile
karşılaştıklarını beyan etmektedirler. Yolsuzluğu %44,11 ile varlık usulsüzlüğü takip etmekte, finansal tablo hilesi ise %38,23 ile son sırada gelmektedir. Bununla birlikte oranlar birbirine yakındır. Halbuki ACFE tarafından yayınlanan 2010 ve 2012 raporlarında dünyada en sık görülen
mesleki hile varlık usulsüzlüğü olarak karşımıza çıkarken (%80-90 arası), yolsuzluk %32-33, finansal tablo hilesi %5-8 civarında kalmaktadır2
(ACFE Raporu, 2012, s.11)
Katılımcıların, “İşletmelerde yaşanan veya yaşanması olası hilelerin
önlenmesi, caydırılması ve tespit edilmesi hususunda adli denetim uygulamasının etkili olabileceği fikrine katılıyor musunuz?” sorusuna verdikleri
cevaplara ilişkin dağılım Tablo 15’te sunulmuştur.
Tablo 16: Denetçilerin Mesleki Hileye Karşı Adli Denetim İhtiyacı
Hakkındaki Görüşleri
İşletmelerde yaşanan veya yaşanması olası hilelerin önlenmesi,
caydırılması ve tespit edilmesi hususunda adli denetim
uygulamasının etkili olabileceği fikrine katılıyor musunuz?
Kesinlikle katılmıyorum

N

%

1

2,5

Katılmıyorum

10

25

Fikrim yok

5

12,5

Katılıyorum

20

50

Kesinlikle Katılıyorum

4

10

Toplam

40

100

2 Bu çalışma belirli bir yıl ile sınırlanmadığından sonuçlar ACFE sonuçları ile karşılaştırılabilir değildir ancak, daha önce Baird ve Zelin (2008) ile Dönmez ve Karausta (2011)
tarafından gerçekleştirilen ve hile algısının araştırıldığı çalışmalarda kimi mesleki hilelerin
hile olarak algılanmadığı ve bu nedenle rapor edilmediği görülmüştür. Özellikle hile algısının veya küçük miktarlarda yapılan hilelerin hile olarak algılanmamasının bu oranlar
üzerinde etkisi olabilir.
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Araştırmaya katılanların %60’ı işletmelerde yaşanan ve yaşanması
muhtemel hilelerin önlenmesi, caydırılması ve tespit edilmesi konusunda
adli denetim uygulamasının etkili olabileceğine inandıklarını beyan etmişlerdir. Etkili olmayacağını düşünenlerin oranı %27,5, konu hakkında fikri
olmayanların oranı %12,5 tir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Ortaya çıkan skandalların boyutları, toplumda bir taraftan özellikle
denetim mesleği ve denetçilerin hilenin tespitinde başarısız oldukları ve
hileyi tespit ve önleme için yeterli derecede gayretli davranmadıkları hususunda bir algı oluşmasına neden olurken, diğer taraftan kamu, medya,
yatırımcılar, finans toplumu ve düzenleyici kuruluşların farkındalığının
artması, yasal ve düzenleyici taleplerin artmasına neden olmuş, organizasyonların içindeki hilelerin tespiti konusunda sorumlulukların yeniden
belirlenmesi ve yeni kategoride bir denetim sınıfının işletmelerin defterlerinin özellikle hile yönünden denetlemesi gereği ortaya çıkmıştır. Özellikle
IFAC, AICPA, ACFE, SEC ve POB gibi kurul ve kuruluşlar tarafından bu
alanda yayınlanan yeni standartlar ve yapılan düzenlemeler, muhasebe ve
denetim alanında yeni faaliyet alanlarının ortaya çıkmasına yol açmış, denetim zincirine; amacı, var olduğu iddia edilen veya oluşan hile ve hileyi
gerçekleştirenleri tespit etmek, hilenin parasal boyutunu ortaya çıkarmak
ve bulguları müşteriye veya eğer istenirse mahkemeye sunmak olan “forensic audit” veya Türkçe ifade ile “adli denetim” halkası eklenmiştir (Akyel, 2008, 1).
Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan skandallar mesleki hilenin sadece
ABD gibi gelişmiş ülkelerin sorunu olmadığını göstermektedir. Bir taraftan ticaretin küreselleşmesi, çok uluslu işletmelerin artık her yerde faaliyette olmaları, mesleki hilenin de küreselleşmesine ve Türkiye’nin de içinde
bulunduğu tüm dünyanın sorunu olmasına yol açarken, diğer taraftan son
yıllarda yaşanmış olan İmar bankası, Çukurova Elektrik, Kepez Elektrik,
gibi kurumsal hile skandalları, ülkede yaşanan terör sorunu, Avrupa’nın en
önemli uyuşturucu ve insan kaçakçılığı koridorlarından birisi olması, kayıt
dışı ekonominin büyüklüğü, kara para aklama ve kaçakçılık vb. pek çok
unsur Türkiye özelinde de adli denetim uygulaması ve mesleğine ihtiyaç
duyulduğunu gözler önüne sermektedir.
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Adli denetim ile ilgili olarak yapılan açıklamalar doğrultusunda bu çalışmada alan araştırması olarak SPK’dan yetki almış denetim firmalarına uygulanan anket aracılığı ile Türkiye’de mesleki hilenin varlığı ortaya
konmaya çalışılmış ve denetim firmalarının adli denetim ihtiyacı ve uygulamasına yönelik bakış açılarının değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma
sonuçları değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan denetim firmalarının ve
denetçilerin sonuç olarak;
- Mesleki hileyi işletmeler açısından önemli bir risk unsuru olarak gördükleri (%87,5),
- Gelecekte işletmelerde yaşanan hile vakalarında artış olacağına inandıkları (%50),
- Mesleki hilenin denetim mesleği için önemli bir risk unsuru olarak
gördükleri (%85),
- Denetimin asıl amacının işletmelerdeki olası hileleri ortaya çıkarmak
olduğu fikrine katılmadıkları (%62,5),
- Dış denetçilerin denetimini yaptıkları işletmede olası hileleri ortaya
çıkarmaktan sorumlu olduğu fikrine katılmadıkları (%55),
- Denetçilerinin yarısının, şuanda uygulanan dış denetim prosedürlerinin işletmelerdeki olası hilelerin ortaya çıkarılmasında etki olabileceğine
inandıkları (%50),
- Dış denetçinin denetimini tamamladığı ve hakkında olumlu görüş bildirdiği bir işletmenin mali tablolarında hile tespit edilemeyeceğini garanti
edebileceği fikrine katılmadıkları (%87,5),
- Türkiye’deki işletmelerde hile yapıldığına inandıkları (Katılımcıların
%97,5’i işletmelerin %6 ve daha fazlasında hile olduğuna inandıklarını
beyan etmişlerdir.),
- Türkiye’deki işletmelerin yıllık gelirlerinin %6-15’ini hile nedeniyle
kaybettiğine inandıkları (%60),
- Denetçilerin %85’inin daha önce yaptıkları denetlemelerde hile ile
karşılaştıkları,
- Denetçilerin, işletmelerde yaşanan ve yaşanması olası hilelerin önlenmesi, caydırılması ve tespit edilmesi hususunda adli denetim uygulamasının etkili olabileceğine inandıkları (%60) görülmüştür.
Hile denetimi ve işletmelerde yaşanan hilelerin tespiti konusunda adli
denetim tek çözüm değildir. Günümüzde bu hizmet adli denetçilerden çok
işletmelerin iç denetim departmanları tarafından ve talebe bağlı olarak dış
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denetim firmaları tarafından yerine getirilmekte olup iç ve dış denetçiler
tarafından ortaya çıkarılan hile vakaları mevcuttur. Bununla birlikte özellikle dış denetimin fonksiyonu, işletme yönetimlerinin sorumluluğunda hazırlanan finansal tabloların genel kabul görmüş denetim ilkeleri ışığında,
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, yasalara, yönetmeliklere ve ilgili
mevzuata uygunluğunu araştırmak olup dış denetim süreci planlanırken
hilenin ortaya çıkartılması, yolsuzlukların tespiti temel unsur değildir. Bu
durum göz önüne alındığında adli denetim uygulamasının hayata geçirilmesi, hilelerin tespit edilmesi, faillerin bulunması ve hilenin boyutlarının
ortaya çıkarılması konusunda dış denetimi tamamlayan bir unsur olabileceği değerlendirilmektedir.
Çalışmada asıl amaç Türkiye’de mesleki hilenin varlığının ortaya konması olduğundan yapılan çalışmada belirli bir zaman sınırlaması konmamıştır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar belirli bir yılda karşılaşılan hileleri
temsil etmemektedir ancak, sonuçlar bir taraftan araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin Türkiye’de işletmelerde hile ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını, Türkiye’de mesleki hilenin varlığını, hileye dair geleceğe yönelik
beklentileri ve adli denetimin gerekli olup olmadığı hakkındaki görüşlerini
yansıtması açısından, diğer taraftan araştırmaya katılan denetçilerin denetim kariyer sürelerine bakıldığında çok yeni sayılabilecek denetçilerin de
hile ile karşılaştıklarını ve mesleki hilenin Türkiye’de faaliyette bulunan
işletmeler açısından problem olmaya devam ettiğini göstermesi açısından
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle adli denetim uygulamasının
Türkiye’de de yürürlüğe konmasının meydana gelmesi olası hilelerin ortaya çıkarılması ve önlenmesinde faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu
amaçla, Türkiye’de henüz uygulama alanı bulamayan adli denetimin kullanımı ve fonksiyonları konusunda toplumun eğitilmesi ve bilgilendirilmesinin, kavram kamuoyu tarafından bilinir hale geldikten sonra da toplumun
yatırım yapacakları işletmelerden bu hizmeti talep etmesinin adli denetim
uygulamasının yolunu açabileceği, ilgili düzenleyici kuruluşlar tarafından
yapılacak yasal düzenlemelerin mesleğin gelişimi ve hilelerin önlenmesi
konusunda önemli bir işlev görebileceği düşünülmektedir.
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SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
ACCORDING TO LAST CHANGES THE NEW INCENTIVE SYSTEM
								
Doç. Dr. Erhan GÜMÜŞ*
Öz
Ekonomik kalkınmayı artırmada kullanılan en önemli mali politika
araçlarından biri yatırım teşvik düzenlemeleridir. Türkiye’de istihdamı
artırmayı, gelir dağılımındaki ve bölgesel gelişmişlik düzeylerindeki dengesizlikleri gidermeyi hedefleyen, uzun süredir mevzuatımızda değişik şekillerde yürürlükte bulunan ve yatırımları teşvik eden çeşitli düzenlemeler
bulunmaktadır. Daha çok vergisel teşvik olarak karşımıza çıkan bu düzenlemeler belirlenen hedeflere göre değişikliğe uğramaktadır.
2009 yılında Türkiye’de teşvik sistemi yeniden yapılandırılmıştır. Üç
yıl boyunca yürürlükte kalan sistem, karşılaşılan yeni ekonomik ihtiyaçlar
ve uygulamadaki aksaklıkları dikkate alacak şekilde ve artırılan destek unsurları ile 2012 yılında yeniden düzenlenmiştir. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın amacı, yeni teşvik sisteminde yapılan
değişiklikleri incelemektir.
Anahtar Sözcükler: Yeni Teşvik Sistemi, Büyük Ölçekli Yatırımlar,
Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Stratejik Yatırımlar, İndirimli Kurumlar
Vergisi.
Abstract
Investment incentive schemes has been one of the tools a country can
use to stimulate economic development. There are various regulations that
encourage investment in Turkey for a long time which aim to increase
employment, prevent income inequality and correct imbalances in the levels of regional development. These arrengements, which are usually in the
form of tax incentives, can be changed according to the targets.
In 2009, incentive system was restructured in Turkey. The system,
which had remained in effect for three yearsagain revised in 2012, with
* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü.
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taking into account on encountered of the new economic needs and deficiencies in the application. This application was promulgated with “Government Subsidies Decision about Investments” on 2012/3305 dated official
newspaper. The aim of this paper is to evaulate these changes in investment
incentives system.
Key Words: New Incentive System, Large-Scale Investments, Applications of Regional Incentive, Strategic Investments, Reduced Corporate Tax.
GİRİŞ
06.04.2012 tarihinde, temel amacı kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, tasarrufları katma değeri yüksek
yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını
gidermek, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma
ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek olan yeni teşvik paketi açıklanmıştır.
Yeni teşvik sistemi ile ilgili olarak, 6322 sayılı “Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (T.C. yasalar, 15.06.2012)”, 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Bakanlar Kurulu, 19.06.2012)” ve
2012/1 No’lu “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Ekonomi Bakanlığı, 20.06.2012)” Resmi Gazete’de
yayımlanmış, böylece yeni teşvik isteminin yasal altyapısı tamamlanmıştır.
2009 yılından beri devam eden bölge esaslı teşvik sitemine yönelik değişiklik talepleri dikkate alınarak hazırlanan ve 2012/3305 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla(BKK) yürürlüğe konulan yeni teşvik siteminde, yeni bölgesel harita öngörülerek 6 bölge bazında 2011 yılı sonu itibariyle azalan
destek oran ve sürelerinin artırılması, desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi, stratejik ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların
desteklenmesi ve az gelişmiş bölgelerde, yatırımlara sağlanan destek miktarının artırılması hedeflenmiştir.
Yatırımcılara temel olarak vergi, faiz, prim ve yer tahsisi konularında
destek sağlanarak ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların üretiminin
artırılması suretiyle cari açığın azaltılması ve uluslararası rekabet gücünü
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artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımların özendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, yeni teşvik sistemi
açıklanacak ve daha sonra yeni teşvik sisteminde yapılan değişiklikler incelenecektir.
1.YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Ülkemizde son on yılda farklı amaçlarla çeşitli teşvik uygulamaları
yapılmıştır. Sık aralıklarla yapılan bu değişiklikler, özel sektörden gelen
talepler de dikkate alınarak sistemin aksayan yönlerini gidermek amacıyla
yapılmıştır. Türkiye’de son on yılda uygulanan teşvik mekanizmaları incelendiğinde, teşviklerle ulaşılmak istenen amaçların sürekli olarak çeşitlenmiş olduğu görülmektedir.
2004 yılında uygulamaya konan 5035 ve 5084 sayılı kanunların amacı; “…bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji
desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmaktır” olarak belirtilmiştir.
2009 yılındaki teşvik sisteminin amacı; “…Kalkınma Planları ve Yıllık
Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi
ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir
kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve
araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek,
doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını
gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini desteklemektir” denilmiştir.
Son olarak 2012 yılında uygulanmaya başlanan sistemle amaçlanan;
cari açığın azaltılması, üretimin katma değerinin artırılması, en az gelişmiş
bölgelerde kalkınmanın sağlanması, destek araçlarının etkinliğinin artırılması, bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, kümelenmeleri ve ileri teknoloji yatırımlarını destekleyerek küresel rekabet gücünün artırılmasıdır. 5035 ve
5084 sayılı kanunlarda sadece 3 çeşit destek aracı kullanılırken; bu sayı 2009
yılında 5’e, 2012 yılında ise 8’e yükseltilmiştir (Acar, Çağlar; 2012, 2).
2012 yılı öncesindeki teşvik sisteminde Türkiye, gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak dört bölgeye ayrılmış ve bölge ayrımı yapılmaksızın,
belirli büyüklükteki yatırımlar ile belirlenen bölgelerde yapılacak yatırımların konuları dikkate alınarak teşvik unsurları belirlenmişti. Bu teşvik unOCAK - ŞUBAT 2013
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surları; gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, indirimli
kurumlar vergisi, sigorta primi işveren desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz
desteği idi. 2012 yılı öncesindeki teşvik sistemi düzenlemeleri uyarınca
11.382 adet teşvik belgesi verilmiş ve 157,36 milyar TL tutarında yatırımla 375.609 kişiye istihdam sağlanmıştır. Teşvik belgelerinin % 31’i 1.
bölgede, % 15’i 2. bölgede, % 33’ü 3.bölgede ve % 21’i 4. bölgede düzenlenmiştir.
Düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 6.664 adedi genel teşvik uygulamaları, 4.673 adedi bölgesel teşvik uygulamaları ve 45 adedi de büyük
ölçekli yatırımların teşviki kapsamında hazırlanmıştır. Büyük ölçekli yatırım teşvik belgelerinin 26’sını yerli sermaye 28,6 milyar TL’lik yatırımla
gerçekleştirmiş ve 6.120 kişilik istihdam sağlamıştır. Yabancı sermaye ise
19 adet yatırım teşvik belgesi ile 6,9 milyar TL’lik yatırım ve 8.443 kişilik
istihdam sağlamıştır (Çağlayan, 06.04.2012).
Görüleceği üzere, her ne kadar 2012 yılından önceki teşvik sistemi yatırımların artmasına katkıda bulunmuşsa da yabancı kaynakları Türkiye’ye
aktarmada istenilen düzeyde başarıya ulaşamamış, gerçekleşen yatırımlar
düşük tasarruf oranlarına rağmen yerli kaynaklardan sağlanmıştır. Eski teşvik sistemi, karşılaşılan yeni ekonomik ihtiyaçlar ve uygulamadaki aksaklıkları dikkate alacak şekilde ve artırılan destek unsurları ile 2012 yılında
yeniden düzenlenmiştir. Yeni teşvik sistemi; rekabet gücünün, üretimin ve
özellikle istihdamın artırılmasını, katma değeri, teknoloji ve Ar-Ge değeri
yüksek stratejik yatırımlara yönelinmesini ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesini sağlamayı ve ekonominin ithalata olan bağlılığını azaltmayı hedeflemektedir.
1.1. Yeni Teşvik Sisteminin Dayanağı ve Amacı
Yeni teşvik uygulamasının dayanağı 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar”dır. Kararda, teşvik belgeli yatırımlara
Devlet tarafından sağlanacak teşvik ve destek unsurları hakkında hükümler
yer almaktadır. 2012/1 No’lu “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de ise ilgili Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 2012/3802 sayılı “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”
ile 2012/3305 sayılı Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler de 19.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Belirtilen mevzuattaki teşvik ve desteklere ilişkin ilgili kanunlarda hüküm değişiklikleri ile yeni hükümlerin eklenmesi 6322 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile gerçekleştirilmiştir.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 1. maddesinde, yeni
teşvik sisteminin amaçları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
-Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,
-Üretim ve istihdamın artırılması,
-Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği
yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,
-Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,
-Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
-Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir.
1.2. Teşvik Belgesi ve Yatırım Cinsleri
Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi
halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından yararlanma imkânı sağlayan,
Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için
düzenlenen belgedir. Teşvik belgesi, yatırımcılara bazı yükümlülükler
yüklemektedir. Bu yükümlülükler şunlardır:
-Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın belirlenen şartlarda ve kapasitelerde tamamlanması ve işletmeye geçilmesi gerekmektedir.
-Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır.
-Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve
teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir.
-Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında
gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari beş
yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Genel teşvik
uygulamasından yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri Bakanlıkça proje bazında değerlendirilir.
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-Yatırımcının, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay
içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat etmesi gerekmektedir.
Teşvik belgesi alabilecek buna bağlı olarak Karar’da belirlenmiş teşviklerden yararlanabilecek gerçek ve tüzel kişiler belirlenmiştir. Buna
göre; gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri
ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları % 50’yi geçen kurum
ve kuruluşlar), kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler,
vakıflar ve yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri müracaat edebilirler. Ancak müracaat aşamasına gelindiğinde şirketin kurulmuş
olması gerekmektedir.
Diğer bir ifade ile kurulacak şirketler adına teşvik belgesi talebinde bulunulamaz. Ayrıca teşvik belgesi düzenlenmesi için yapılacak müracaat
tarihinden önce gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmayacaktır. Bunun yanında finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlarda finansal kiralama şirketi için ayrı bir
teşvik belgesi düzenlenmesine de gerek bulunmamaktadır.
Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri; komple yeni,
tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyondan oluşur.
Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve
bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı
üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü
bulunmayan yatırımları,
Tevsi: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı
müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımları,
Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini
veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik
kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımları,
Ürün çeşitlendirme: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı
işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir
nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımları,
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Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında
elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut
tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin
özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve
aynı tesis bünyesinde olan yatırımları ifade etmektedir.
1.3. Yeni Teşvik Sisteminde Sınıflandırma ve Destek Unsurları
Yeni teşvik sistemi; genel destekler, bölgesel yatırımlara uygulanacak
destekler, büyük ölçekli yatırımlara uygulanacak destekler ve stratejik yatırımlara uygulanacak destekler olmak üzere dört temel başlığa ayrılmıştır.
Daha önceki teşvik sisteminde genel, büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları varken; yeni sistemde bunlara stratejik yatırımlar olarak adlandırılan 4. bir unsur eklenmiştir. Türkiye’de 2009 yılından önce uygulanan
teşvik sistemlerinin tümünde bölgesel destekler, sektörel öncelikler gözetilmeden dağıtılmıştır. 2009 yılından sonra ise illerde desteklenecek yatırımların hangi sektörlerden oluşması gerektiği belirlenmiştir. İlgili sektörlerin dışında kalan faaliyetlerin ise bölgesel teşviklerden yararlanmasının
önü kesilmiştir. 2012 yılında uygulamaya geçen yeni teşvik sistemde ise
sektörel önceliklendirmenin devam edeceği görülmektedir(Acar, Çağlar;
2012, 3).
Karar kapsamında ayrı ayrı ve değişen oranlarda olmak üzere aşağıda
belirtilen destek unsurları yer almaktadır.
Genel teşvik
uygulamaları
- KDV istisnası
- Gümrük vergisi
muafiyeti
-Sigorta primi işveren
hissesi desteği (Tersanelerin gemi inşaat
yatırımları için)

Bölgesel teşvik
uygulamaları
- KDV istisnası
- Gümrük vergisi
muafiyeti

Büyük ölçekli
Stratejik
yatırımlar
yatırımlar
- KDV istisnası
- KDV istisnası
- Gümrük vergisi - Gümrük vergisi
muafiyeti
muafiyeti

- Vergi indirimi

- Vergi indirimi

- Vergi indirimi

-Gelir vergisi stopajı
desteği (6. bölge için)

- Sigorta primi işveren hissesi desteği

- Sigorta primi
işveren hissesi
desteği
- Yatırım yeri
tahsisi

- Sigorta primi
işveren hissesi
desteği

- Yatırım yeri tahsisi

- Yatırım yeri tahsisi
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- Faiz desteği (3. 4.
5. ve 6. bölgeler)

-Gelir vergisi
stopajı desteği
(6. bölge)

-Gelir vergisi
stopajı desteği (6.
bölge)

-Sigorta primi
- KDV iadesi
desteği (6. bölge)

-Sigorta primi desteği (6. bölge)

- Faiz desteği

-Gelir vergisi
stopajı desteği (6.
bölge)
-Sigorta primi
desteği (6. bölge)

Yukarıda sayılan teşvik unsurlarından gümrük vergisi muafiyeti, katma
değer vergisi istisnası, vergi indirimi teşviki, sigorta primi işveren hissesi
desteği, yatırım yeri ve faizi desteği daha önceki teşvik mevzuatında da
yer alan ve halen uygulanmaya devam eden teşviklerdir. Bununla birlikte,
gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteği ile KDV iadesi teşviki yeni
teşvik unsurlarıdır. Karar kapsamında destek unsurlarından yararlanabilmesi için öncelikle yapılacak olan yatırımın teşvik belgesine bağlanması
gerekmektedir(Arıkan, 2012).
1.3.1. Genel Teşvik Uygulamaları
Teşvik mevzuatında bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile
kesinlikle teşvik edilmeyecek veya belirlenen şartlara uymadığı için teşvik
edilmeyecek yatırımlar1 hariç olmak üzere; asgari yatırım tutarı üzerindeki
tüm yatırımlar konu ve bölge ayrımı yapılmaksızın genel teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Genel teşvik uygulamalarında spesifik olarak belirlenen bir yatırım konusu bulunmamaktadır ve asgari yatırım tutarı her il
için sabit tutarda belirlenmiştir. Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için bölgeler ve yatırım konularına göre belirlenmiş asgari sabit
yatırım tutarları bulunmaktadır. Genel olarak 1. ve 2. bölgelerde 1.000.000
TL, 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde ise 500.000 TL asgari yatırım şartı aranmaktadır. Genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı
1 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” nın
Ek-4’ünde yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları; tarım ve tarımsal sanayi, imalat, enerji
ve madencilik yatırımları ve hizmetler sektörüdür. Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları
ise tarım ve tarımsal sanayi, imalat sanayi ve hizmetler sektörü şeklindedir.
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10 Milyon Türk Lirasını aşmayan yatırım konuları için firmanın tercihine
bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilmektedir.
Genel teşvik uygulamaları kapsamında sağlanan destek unsurları şunlardır:
a)Gümrük Vergisi Muafiyeti (Yatırıma konu makine ve teçhizatın ithalinde, yürürlükteki gümrük mevzuatı gereğince alınması öngörülen gümrük vergisinden muafiyet)
b)KDV İstisnası (3065 sayılı KDV Kanunu gereğince, yatırım için temin edilen makine ve teçhizat, ithalinde ve yerli alımında KDV´den istisna
tutulur.)
c)Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6.bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)
d)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Tersanelerin gemi inşa yatırımları için)
1.3.2. Bölgesel Teşvikler
2002/4720 sayılı (BKK, 22.09.2002) ile bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması,
bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel
İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması
yapılmıştır.
2012/3305 ayılı BKK ile ülkemizin teşvik uygulaması açısından gelişmişlik kriterine göre 6 bölgeye ayrıldığı görülmektedir. Her ne kadar bölge
olarak adlandırılsa da, bunun coğrafi bölge olarak anlaşılmaması gerekmektedir. Çünkü coğrafi olarak aynı bölgelerde olmasına rağmen, yatırım
teşvik sisteminde farklı bölgede yer alan iller bulunmaktadır. Bu sistemi
“grup iller” olarak algılamak daha yerinde olacaktır(KPMG, 2012, 7). Bölge sayısının 6’ya çıkarılması birçok ilin daha avantajlı bölgelere kaydırılması ile sonuçlanmışken 6 ilin (Antalya, Muğla, Kayseri, Konya, Trabzon ile önceki sınıflamada ayrıca değerlendirilen Bozcaada ve Gökçeada)
önceki sınıflamaya göre daha üst (daha az avantajlı) bölgelere kaydırıldığı
gözlenmektedir (Gökçeada ve Bozcaada’ya ilişkin KVK 32/A maddesinde
yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.). Daha alt (daha
avantajlı) bölgelere kaydırılan il sayısı ise 52 olmakla birlikte bölge değiOCAK - ŞUBAT 2013
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şikliğinin özellikle 3 ve 4. bölgelerden 5 ve 6. bölgelere doğru yapıldığı görülmektedir. Üst bölgelerde yapılan değişiklikler genellikle bir alt bölgeye
doğru olmakla birlikte dikkat çeken iki değişiklik Bilecik (1’den 3’e) ve
Düzce (1’den 4’e) şeklinde gerçekleşmiştir(Deloitte, 2012, 2).
Bu il grupları, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak
aşağıdaki tabloda olduğu gibi belirlenmiştir.
1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara
Antalya
Bursa

Adana
Aydın
Bolu
Çanakkale
(Bozcaada
ve Gökçeada
İlçeleri Hariç)
Denizli
Edirne
Isparta
Kayseri
Kırklareli
Konya
Sakarya
Tekirdağ
Yalova

Balıkesir
Bilecik
Burdur

A.karahisar
Amasya
Artvin

Adıyaman
Aksaray
Bayburt

Ağrı
Ardahan
Batman

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

Karabük
Karaman
Manisa
Mersin
Samsun
Trabzon
Uşak
Zonguldak

Çorum
Düzce
Elazığ
Erzincan
Hatay
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Kütahya
Malatya
Nevşehir

Erzurum
Giresun
Gümüşhane
K.maraş
Kilis
Niğde
Ordu
Osmaniye
Sinop
Tokat
Tunceli

Rize

Yozgat

Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van
Bozcaada
ve Gökçeada İlçeleri

Eskişehir
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Muğla

Sivas

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında destek unsurları şunlardır:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
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e) Faiz desteği (3., 4., 5. ve 6. bölgelerdeki yatırımlar için).
f) Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar
için).
g) Sigorta primi desteği (6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
Her türlü yatırımın bölgesel teşviklerden yararlanması mümkün değildir. Bölgesel desteklerden yararlanacak olan yatırım konuları (sektör bazında) ve asgari yatırım tutarları her il grubu için BKK’nın 2 numaralı
ekinde ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Bölgesel teşvik uygulamalarından her il için ayrı ayrı belirlenen yatırım konularında ve değişen asgari
yatırım tutarlarına bağlı kalındığı takdirde yararlanabilecektir. Görüldüğü
üzere, bu teşvik uygulaması her ne kadar bölgesel olarak isimlendirilse de
esas olarak il bazında bir farklılaştırma getirmektedir(Güleç, 2012, 196).
Her ilin ekonomik gelişim ihtiyacına göre oluşturulan yatırım konuları farklılıklar arz edebilmektedir. Bu nedenle yapılmak istenen yatırım
konusu Karar’a ekli 2 sayılı listede yer alan tablolardan kontrol edilmeli
ve asgari yatırım tutarı tespit edilmelidir. Yapılacak olan bir yatırımın bölgesel teşvikten faydalanabilmesi için diğer şartlar ile birlikte BKK’nın 2
No’lu ekinde yer verilmiş olan yatırım konuları arasında sayılmış olması ve asgari yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartını sağlaması şarttır.
Ayrıca BKK’nın 2 No’lu ekinde yer alan dipnotlarda bazı sektörlere alt
kısıtlamalar getirilmiştir. Yapılacak yatırımların teşvik kapsamında olup
olmadığının belirlenmesinde listeye ekli dipnotların da dikkate alınması
büyük önem arz etmektedir.
1.3.3. Büyük Ölçekli Yatırımlar
Aşağıdaki tabloda konuları ve asgari sabit yatırım tutarları belirlenmiş
olan sektörlerde tüm bölgelerde yapılacak olan yatırımlar büyük ölçekli
yatırımlar teşviki kapsamında değerlendirilebilecektir. Büyük ölçekli yatırımlar bölge ayrımına tabi olmaksızın faiz desteği hariç olmak üzere diğer
bölgesel teşviklerden faydalanabilecektir. Asgari 50 milyon TL, bazı yatırımlar için 50 milyon TL’den daha yüksek tutarda asgari yatırım tutarı öngörülen ve 2012/3305 sayılı Karar’ın 3 No’lu ekinde belirtilen 12 sektörde
yapılan yatırımlar, büyük ölçekli yatırım olarak kabul edilmektedir.
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BKK’nın 3 No’lu ekinde belirlenmiş olan büyük ölçekli yatırımlara
ilişkin listeye aşağıda yer verilmiştir.
Sıra
No
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Yatırım Konuları
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:
a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları
b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon
İmalatı Yatırımları
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
Elektronik Sanayi Yatırımları
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
İlaç Üretimi Yatırımları
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı
Yatırımları
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik
madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre
madencilik yatırımları dahil)]

Asgari Sabit
Yatırım Tutarları
(Milyon TL)
100
200
200
200
50

50

Yukarıda yer verilen listedeki sektörlerde belirtilen asgari yatırım tutarlarında herhangi bir bölgede yatırım yapılması halinde, indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılması mümkün olabilecektir(Doğan,
2012, 6). Görüldüğü üzere büyük ölçekli yatırımlarda asgari yatırım tutarı
50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı tutarları öngörecek şekilde düzenlenmiştir. Asgari yatırım tutarlarının sağlanmasında yatırımcılara belirli bir süre öngörülmeli bu süre zarfında söz konusu asgari yatırım tutarına ulaşılmasının taahhüt edilmesi halinde adı geçen BKK’daki
destek unsurlarından yararlanabilmesine yönelik düzenleme yapılmasına
ihtiyaç bulunmaktadır(Başak, 2012).
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Büyük ölçekli yatırımlara sağlanan destek unsurları:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
f) Sigorta primi desteği (6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
Sigorta primi destek süreleri ve yararlandırılacak indirimli kurumlar vergisi ile yatırıma katkı tutarları, yatırım bulunduğu bölgelere ve
31.12.2013 tarihinden önce veya sonra gerçekleştirilmelerine göre farklılık
arz edecektir. Büyük ölçekli yatırım 6. bölgede gerçekleştirilirse; artırılmış destek oran ve sürelerine ek olarak, bölgesel teşviklerde olduğu gibi
gelir vergisi stopajı ve sigorta primi hissesi desteğinden de yararlanabilecektir. Yeni teşvik sisteminde, büyük ölçekli yatırımlara ait teşviklerden
yararlanacak yatırım konularının eski teşvik sistemindekilerle aynı olduğu
anlaşılmaktadır. En önemli fark ise asgari yatırım tutarının birçok yatırım
konusunda düşürülmesidir. Özellikle kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
ile elektronik ürünlerin imalatı ile ilgili gerçekleştirilecek yatırımlar için
asgari yatırım tutarlarındaki ciddi düşüş dikkat çekmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler için çok daha düşük yatırım tutarlarında önemli
fırsatlar bulunmaktadır(Kurdoğlu, 2012, 43).
1.3.4. Stratejik Yatırımlar
Yeni teşvik sistemi ile birlikte özellikle sanayinin yapısal dönüşümüne
katkı sağlayacak olan stratejik yatırımların teşvik edilmesi uygulamasına
geçilmiştir. Aşağıda belirtilen kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilmektedir. Karar’da belirtilen teşvik edilmeyecek
yatırım konuları kapsamındaki yatırımlar şartları sağlasalar bile stratejik
yatırım olarak değerlendirilememektedir. Bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlarda olduğu gibi stratejik yatırımlar için de yatırım konuları spesifik
olarak belirlenmemiştir. Bunun yerine stratejik yatırımlar için kriterler
konmuştur. Buna göre aşağıdaki kriterleri taşıyan yatırımlar, bölge ayrımı
yapılmaksızın stratejik yatırımlara tanınan destek unsurlarından yararlanırlar.
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a) Asgari sabit yatırım tutarının 50 Milyon TL. üzerinde olması,
b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
c) Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari % 40 olması (Rafineri ve
petrokimya yatırımları hariç)
ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen
toplam ithalat tutarının 50 Milyon $ üzerinde olması (Yurtiçinde üretimi
olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar hariç).
Yeni teşvik sisteminde en kapsamlı teşvikler stratejik yatırımlara sağlanmıştır. Stratejik yatırımlara sağlanan destek unsurları:
a) Gümrük Vergisi Muafiyeti,
b) KDV İstisnası,
c) Vergi İndirimi (Tüm bölgelerde yatırıma katkı oranı % 50, indirim
oranı % 90)
d) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yatırımın tamamlanmasını takiben yedi yıl, 6.Bölgede yapılıyor ise on yıl süreyle)
e) Yatırım Yeri Tahsisi,
f) Faiz Desteği (Sabit yatırım tutarının % 5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL. ye kadar)
g) Bina inşaat Harcamalarına KDV İadesi (Asgari 500 Milyon TL tutarındaki yatırımlar için)
h) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. bölge yatırımlarına, on yıl
süreyle)
i) Sigorta Primi Desteği (Sadece 6.bölge yatırımlarına, on yıl süreyle)
1.4. Asgari Sabit Yatırım Tutarları ve Müracaat
Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgeler için 1.000.000 TL. 3., 4., 5., ve 6.bölgeler için
ise 500.000 TL. dir. Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda
finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir
finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 TL. olması gerekir.
Teşvik belgesi müracaatları Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı 10.000.000 TL’yi aşmayan, imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak
yatırımın yapılacağı yerdeki Sanayi Odalarına da müracaat edilebilir.
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Teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili müracaatlar, Teşvik Belgesi müracaatını değerlendiren ilgili kuruma yapılır ve
sonuçlandırılır.
Teşvik belgesi müracaatlarında aranan belgeler şunlardır:
a) Müracaat dilekçesi (Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya
kişilerce imzalı)
b) Noter onaylı imza sirküleri (Kamu kuruluşları ve şahıs şirketleri ile
gerçek kişiler için imza beyannamesi)
c) Yatırım bilgi formu (Her sayfası yetkili kişi veya kişilerce imzalıkaşeli)
ç) Yurt dışından ve yurt içinden temin edilecek Makina ve teçhizat listesi (Her sayfası yetkili kişi veya kişilerce imzalı-kaşeli)
d) Bakanlığa yapılacak müracaatlarda 400 TL. tutarındaki meblağın
Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırıldığını gösterir belge. (Müracaat yerel birimlere yapılacaksa 300 TL. Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine, bakiye 100 TL. ilgili yerel birime yatırılacaktır.)
e) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konusu açısından son durumu gösterir T.T.S.G. veya Türkiye Esnaf ve sanatkârlar Sicil
Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri,
f) 5510 sayılı Kanun uyarınca Türkiye genelinde SGK’ya borcunun
bulunup bulunmadığına dair yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim
ortamından alınacak barkodlu çıktı.
g) Teşvik Belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereğince diğer kurum ve kuruluşlardan
alınması gereken bilgi ve belgeler,
ğ) ÇED Yönetmeliği eki listede yer alan “ÇED Olumlu Kararı” veya ÇED
Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.
h) Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğünce talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.
1.5. Teşvik Sistemi Kapsamında Sağlanan Destek Unsurları ve Mahiyeti
Teşvik unsurlarından beşi (indirimli kurumlar vergisi, KDV istisnası,
gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren payı desteği ve faiz desteği), 2012 yılından önceki Yatırımlarda Devlet Yardımları mevzuatında
da yer almaktaydı. Yatırım yeri tahsisi yaklaşık 15 yıldan beri 53 ilde,
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2009 yılından beri de bütün bölgelerde uygulanmaktadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteği ile KDV iadesi teşviki ise yeni teşvik
unsurlarıdır(Bıyık A, 2012, 2).
1.5.1. Gümrük Vergisi Muafiyeti
Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile şarta bağlı olup aranan şartları
sağlamayan konular hariç olmak üzere; asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, Gümrük Vergisi muafiyetinden yararlanabilir. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı, makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla
monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve 50
metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden
muaftır.
İthalat işlemlerine yatırım süresi içerisinde başlanmış ve ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri kullanılmış ve
bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş ise; ithal edilmek istenen makine ve
teçhizatın yatırım süresi bitiş tarihinden itibaren dört ay içerisinde belge
kapsamında destek unsurlarından yararlandırılarak ithalatı gerçekleştirilebilir. Bu durumda ilgili yatırımcı Gümrük Vergisi muafiyetinden yararlanabilecektir.
Teşvik belgesinin yatırım süresi içinde; evsafa uygun çıkmaması sonucu, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip garanti süresi içinde yurt
dışı edilecek makine ve teçhizatın ve tamir, bakım veya diğer nedenlerle
yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizatın, mahrece iade işlemleri için
doğrudan gümrük idaresine başvurulmalıdır. Mahrece iade işlemine konu
yatırım mallarının yurtdışı edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde aynısı
veya yenisinin yurda giriş işlemleri, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama
ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün herhangi bir iznine tabi olmaksızın Gümrük Vergisi muafiyetinden yararlandırılmak suretiyle doğrudan
gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
1.5.2. KDV İstisnası ve İadesi
Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile şarta bağlı olup aranan şartları
sağlamayan konular hariç olmak üzere asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar KDV istisnasından yararlanabilir. KDV istisnası, asgari
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yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar için uygulanabilecek genel bir
teşvik unsurudur.
KDVK’nın 13. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde, yatırım teşvik
belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin KDV’den istisna olduğu hükmü yer almaktadır. Maddenin devamında yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi
halinde zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği belirtilmektedir.
Makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan,
mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Sarf malzemeleri
ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar
makine ve teçhizat kapsamına girmediğinden istisnadan yararlanılamamaktadır. Taşıt araçları, makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Hava,
deniz ve demiryolu taşıma araçları da makine ve teçhizat kapsamında değildir. İstisna, “tam istisna” niteliğindedir. İstisna kapsamına giren makine
ve teçhizatı teslim edenler, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklendikleri
KDV’yi genel kurallar çerçevesinde indirim konusu yapabilirler, indirimin
mümkün olmaması halinde ise nakden veya mahsuben iade olarak talep
edebilirler(Bıyık B, 2012).
2012/3305 sayılı BKK’nın 10. maddesinde, teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimlerinin KDVK
kapsamında KDV’den istisna edileceği belirtilmektedir. Teşvik belgesi
kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın istenilen ve taahhüt edilen
kriterlerde olmamasından dolayı iade edilmesi halinde, mahrece iade sistemi bu tür durumlar için de geçerlidir. Yatırım dönemi içerisinde tekrar yurt
dışı edilen makine ve teçhizatın yenisinin bir yıl içerisinde ithal edilmesi
halinde KDV istisnası tekrar uygulanır.
KDV iadesi desteği ise sadece stratejik yatırımlar için öngörülmüş bir
teşviktir. Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden
yararlandırılır. Buna göre, 500 milyon TL asgari yatırım tutarına sahip
stratejik yatırımlara, yatırımların tesisi sırasında gerçekleştirilen inşaat
işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla
telafi edilemeyen katma değer vergilerine iade olanağı getirilmiştir(Değer,
2012).
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1.5.3. Yatırım Yeri Tahsisi
Ekonomi Bakanlığınca teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir. KVK gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumların yatırımları, iş ortaklıklarının yatırımları, Yap-İşlet Modeli ile enerji üretim
tesisi kurulması, işletilmesi ve satılması ile ilgili yatırımları, Yap-İşlet-Devret
modeli çerçevesinde yapılan yatırımlar ve Rödovans yatırımları, yatırım yeri
tahsisi desteğinin kapsamı dışındaki yatırım konularıdır.
Yatırım yapılması düşünülen yerde; Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerinde yer bulunmuyorsa, yatırım toplam tutarı taşınmazın
rayiç bedelinin eğitim ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm için iki,
diğer yatırımlar için üç katından fazla ise 49 yıllığına irtifak hakkı tesis
edilebilir. Yatırım yeri tahsisi gerçekleştikten sonra, yatırımcı taşınmazın
emlak vergisi değerinin % 3’ü oranında ilk yıl bedelini ödemek, yatırımı
öngörülen zaman içerisinde tamamlamak, yatırımın faaliyete geçmesinden
itibaren beş yıl boyunca yatırım teşvik belgesinde belirlenen istihdam sayısını korumak zorundadır. Tarım ve hayvancılık yatırımları hariç olmak
üzere yatırım tutarı 50.000$ ve üstü ise, en az 100 kişiye istihdam sağlanacak nitelikte bir yatırım ise ve satın alınmak istenen taşınmazın en az üç
katı tutarında yatırım yapılacaksa Harçlar Kanunu’nun 63. maddesinde yer
alan harca esas değer üzerinden doğrudan satın alınabilir.
Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla çıkartılan 4706
sayılı Kanun’un ek 3. maddesiyle, teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olarak
yatırımcılara; Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsaların tahsisine olanak sağlanmıştır. 4706 sayılı
Kanun’un ek 3. maddesinde arsa ve arazilerin yatırımlara tahsisine ilişkin
ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeyle maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve tahsis bedelini Bakanlar Kurulunca
belirlenecek bölgeler itibarıyla farklılaştırmaya ve sıfıra kadar indirmeye
Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Maliye Bakanlığı kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin düzenlemeleri, 03.09.2009 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan “Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar” yönetmeliğinde yapmıştır. Yönetmelik, 2012/3305
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar sonrasında iki defa
değişikliğe uğramıştır(Bıyık D, 2012).
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Teşvik belgeli yatırımlara arsa tahsisi başvurusu, Yönetmeliğin ekinde
yer alan form dilekçe doldurularak yapılmaktadır. Yönetmeliğe göre, başvuru sırasında bölgeler itibariyle belirlenen tutarların, taşınmazın sahibi
olan idarenin ilgili muhasebe birimine yatırılması ve makbuzun idareye
gönderilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yatırım tutarının, taşınmazın rayiç değerine bağlı olarak
belli büyüklüğü geçmesi öngörülmüş, ayrıca bölgeler itibariyle de rakamsal sınırlamalar getirilmiştir. Düzenlemeye göre, taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce, taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir,
turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olamaz. Yönetmelikte bölgeler itibariyle aranan asgari yatırım tutarları da belirlenmiştir. Yönetmeliğin 19. maddesinde tahsis edilen taşınmazlar için ödenecek
bedel düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre, bir yıl süreli ön izin bedelsizdir.
İrtifak hakkı veya kullanma izni ise belli bir bedel karşılığı verilmektedir.
Başvuru sırasında ödenecek tutarlar, bölgeler itibariyle aranan asgari
sabit yatırım tutarları ve bölgeler itibariyle ilk yıl için ödenecek bedeller
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge

Başvuruda Ödeme Tutarı (TL)

Asgari Toplam Sermaye Tutarı (TL)

2.500 TL
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
1.000 TL
500 TL

1.000.000 TL
1.000.000 TL
500.000 TL
500.000 TL
500.000 TL
500.000 TL

İlk Yıl İçin Ödeme
Tutarı (Emlak
vergi değeri
üzerinden)
% 2,5
%2
% 1,5
%1
%1
% 0,5

Kaynak: Recep Bıyık(2012); “Yatırımlara Arsa Tahsisinde Son Durum”, Dünya Gazetesi, 21.11.2012.

1.5.4. Faiz Desteği
Bölgesel teşvik ve stratejik yatırım uygulamaları ile AR-GE ve çevre
yatırımları kapsamında yapılacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak
en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde faizin ve kar payının belirli bir
kısmının devletçe karşılanmasıdır. Faiz desteği ödemesinin yapılabilmeOCAK - ŞUBAT 2013
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si için; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş
prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil ve/veya
taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki onbeş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun olmadığının
tevsik edilmesi gerekmektedir.
Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz desteği uygulanmaz. Stratejik yatırımlar haricinde protokol yapılmış aracı kurum2lardan yalnızca bir tanesinden kredi kullanılabilir. Birden fazla aracı kurumdan kredi kullanılması
durumunda, yalnızca bir tanesi için faiz desteğinden yararlanılır. Bununla
birlikte, bir aracı kurumdan birden fazla kredi kullanmak mümkündür.
Bölgesel ve stratejik yatırımlara, Ar-Ge ve çevre yatırımlarına uygulanan teşvik kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için faiz desteğinden
yararlanılabilir. Genel ve büyük ölçekli yatırımlar için uygulanan teşvikte, destek unsuru olarak faiz desteği bulunmamaktadır. Faiz desteği içeren
teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kar payı ödemelerini içeren itfa
planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği uygulanabilir. Stratejik
yatırımlar için Bakanlar Kurulu bir süre sınırı getirmiştir. Stratejik yatırımlarda faiz desteğinden yararlanabilmek için 31.12.2013 tarihine kadar başvurmak gerekmektedir. Bu tarihten sonra başvurulacak stratejik yatırımlar
için faiz desteğinden yararlanmak mümkün değildir. Ayrıca, döviz kredileri için de faiz desteğinden yararlanılabilmektedir. Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz desteği uygulaması, vade tarihindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır.
Faiz desteği, bölgesel yatırımlar (bölgelere göre farklılaştırma bulunmaktadır) ve stratejik yatırımlar için değişen oranlarda uygulanmaktadır.
Alınacak kredilerin sabit yatırım tutarının %70’ine kadarki kısmı için
ödenecek faizin ilk beş yılı için faiz desteği öngörülmektedir. Kullanılan
2 Faiz desteğini uygulayacak kamu bankaları dahil olmak üzere bankalar ve finansal kiralama
şirketleri BKK’da aracı kurum olarak adlandırılmaktadır.
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kredilerin geri ödemelerinin yapılamadığı ilk dönemde, aracı kurum Bakanlığa durumu hemen bildirmek zorundadır. Ödemenin yapılmadığı süre
boyunca, yatırımcı faiz desteğinden yararlanamaz. Aracı kurum tarafından
ödemelerin tekrar yapıldığının bildirildiği dönemde faiz desteği takip eden
dönemden itibaren verilmeye devam eder. Ancak faiz desteği için öngörülen süre değişmeyeceğinden, yatırımcı ödenmeyen süre boyunca faiz desteğinden mahrum kalmış olur. Ödemenin ikinci defa aksaması durumunda,
yapılan bildirim üzerine faiz desteği bir daha başlamamak üzere tamamen
iptal olunur.
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın bir başka yatırımcıya devredilmesi halinde yeni yatırımcının yatırım teşvik belgesi varsa ve bu belgede
faiz desteği öngörülmüş ise; aracı kurumun kabul etmesi halinde, kullanılan kredinin vade, miktar vb. şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için
yeni yatırımcı adına düzenlenecek yani itfa planına göre faiz desteğine
devam edilir. Aksi takdirde faiz desteği uygulaması durdurulur. Kredinin
amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, aracı kurumlar ödenmiş olan
toplam faiz desteği tutarına kendi faiz oranlarını dikkate alarak hesaplayacakları faizi veya kâr payını dahil ederek beş işgünü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırmak zorundadırlar. Aksi
takdirde TCMB’de bulunan karşılık hesaplarından tahsil edilecektir.
Bölgelere göre desteklenecek destek oranları ve azami destek tutarları
tablosu şöyledir:
Bölgesi

TL. Cinsi Kredi

1.Bölge
2.Bölge
3.Bölge
4.Bölge
5.Bölge
6.Bölge

3 puan
4 Puan
5 puan
7 puan

Döviz veya dövize
endeksli kredi
1 puan
1 puan
2 Puan
2 puan

Stratejik
yatırımlar

5 puan

2 puan

Ar-Ge
yatırımları
Çevre yatırımları

5 puan

2 puan

Faiz Destek Tutarı
sınırı
500.000 TL.
600.000 TL.
700.000 TL.
900.000 TL.
Sabit Yatırımın
%5 ini aşmamak
kaydıyla en fazla
50.000.000 TL.
500.000 TL.

5 puan

2 puan

500.000 TL.

OCAK - ŞUBAT 2013

109

MALİ

ÇÖZÜM

Tablodan da görüleceği üzere 1. ve 2. bölgelerde, bölgesel teşvik kapsamında faiz desteği uygulanmamakta olup; daha az gelişmiş bölgelerde nisbeten artırılmış oranlarda ve tutarlarda faiz desteği uygulanacaktır. Ayrıca
bölge ayrımı yapılmaksızın stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları
için farklı faiz destek oran ve üst sınır tutarları belirlenmiştir. Buna göre bu
yatırımlarda TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz cinsinde ise 2 puan Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Üst sınır ise Ar-Ge ve çevre yatırımlarında
500.000 TL tutarını, stratejik yatırımlarda ise yatırım tutarının %5’ini geçmemek üzere 50 milyon TL tutarını aşamayacaktır.
1.5.5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Bu destek; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlardan oluşan tüm yatırım türlerine, teşvik mevzuatında belirlenen süre ve oranlarda
uygulanır. Sigorta primi işveren hissesi desteği, komple yeni yatırımlarda
belge kapsamında gerçekleştirilen yatırımla sağlanan istihdam, diğer yatırım cinslerinde ise mevcuda ilave edilen istihdam için uygulanır. Komple
yeni yatırım dışındaki yatırım cinslerinde, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay
için prim desteği uygulanmaz. Bu destek unsurundan yararlanılabilmesi
için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanun
uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süreleri içerisinde SGK’ya
vermesi, sigortalıların tamamına ait primlerin sigortalı hissesi ve Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesi dahil ödenmesi gerekmektedir. Geç
ödenmesi durumunda Bakanlıkça SGK’ya ödenecek işveren hissesi de geç
ödenecektir. Geç ödemeden kaynaklanan gecikme zammı ise işverenden
tahsil edilecektir.
Yatırımcı borçlarını tecil ve/veya taksitlendirmiş ya da ilgili kanunlar
uyarınca borçlarını yeniden yapılandırmış ise; tecil, taksitlendirme veya
yapılandırma anlaşmalarını bozmadığı ve ödemelerini zamanında yaptığı
sürece bu destek unsurlarından yararlanabilecektir.
Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış
teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;
a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen
yatırımla sağlanan,
b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatı110
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rıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik
taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları
dikkate alınır) SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen
ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin
asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.
Sigorta primi işveren hissesi desteği 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan tutar kadardır. Yatırım teşvik
belgesinde belirtilen kayıtlı istihdamı aşmamak üzere ilave sağlanan istihdam üzerinden ve belirtilen asgari ücret tutarı dikkate alınarak hesaplanan
üst sınırı geçmeyecek şekilde hesaplanır.
a) Bölgesel teşvik uygulamasında bölgelere göre sigorta primi işveren
hissesinin uygulama süreleri ve azami destek oranları tablosu aşağıdadır:
Bölgeler
1
2
3
4
5
6

31.12.2013 Tarihine Kadar
Başlanacak Yatırımlar(Yıl)
2
3
5
6
7
10

01.01.2014 Tarihinden Sonra
Başlanacak Yatırımlar(Yıl)
3
5
6
7

Stratejik yatırımlar için bu destek 6.bölgede on yıl, diğer bölgelerde
yedi yıl süreyle uygulanır.
b) Büyük ölçekli yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi destek unsuruna ilişkin bölgeler itibari ile uygulama süreleri ve azami destek oranları
tablosu aşağıdaki gibidir:
Bölgeler
1
2
3
4
5
6

Bölgesel Yatırımlar(%)
10
15
20
25
35
50

Büyük Ölçekli Yatırımlar(%)
3
5
8
10
11
15
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Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı,
bölge ayrımı yapılmaksızın sabit yatırım tutarının % 15’ini geçemez.
Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi
inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu
geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta
primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanır. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama
tarihinden itibaren en fazla 18 ay süreyle uygulanır. Yatırımın devri halinde uygulamadan; devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise
aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla kalan süre kadar devralan yararlanır.
1.5.6. Vergi İndirimi
KVK’nın 32. maddesinde kurumlar vergisi oranı % 20 olarak belirlenmiştir. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, 5838 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(T.C. Yasalar, 28.02.2009)” ile
KVK’na eklenen 32/A maddesi kapsamında teşvik belgesine bağlanmış
olan yatırımlardan sağlanan kazançlara % 20’den daha düşük bir oranda
kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yatırımların Devlet’çe desteklenmesini sağlayan bir düzenlemedir.
6322 sayılı Kanun ile bu maddede yapılan bir takım değişiklerle maddenin son hali 2012/3305 sayılı BKK ile yapılan yeni düzenlemelere uyumlu hale getirilmiştir. İndirimli kurumlar vergisi oranları ile yatırıma katkı
oranları Kanun’un verdiği yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenmiştir.
Vergi indirimi teşviki, önceki teşvik uygulamalarında sadece teşvik
belgesine bağlanmış yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanmakta idi. Ancak yeni düzenlemede yatırım dönemi boyunca, yatırıma katkı
tutarına mahsuben, ancak yatırım katkı tutarının aşağıda belirtilen oranlarını ve gerçekleştirilen yatırım harcama tutarını da aşmamak kaydıyla
yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazancına da indirimli oran
uygulanabilecektir(Taş, Özcan; 2012). Bu uygulamadan büyük ölçekli ve
stratejik yatırımlar ile bölgesel teşvik kapsamındaki yatırımlar yararlanabilecektir.
Büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2. bölgede % 10’unu, 3. bölgede % 20’sini, 4. bölgede % 30’unu, 5.
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bölgede % 50’sini ve 6. bölgede % 80’ini, stratejik yatırımlarda 6. bölgede
% 80’ini, diğer bölgelerde % 50’sini geçmemek üzere yatırım döneminde
yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir. Buna göre örneğin; 1. bölgede yapılacak yatırımlarda-stratejik yatırımlar hariç-Bakanlar Kurulu herhangi bir belirleme
yapmadığı için yatırımcılar diğer faaliyetlerden elde edilen kazançları nedeniyle vergi indirimi uygulamasından yatırım döneminde hiçbir şekilde
faydalanamayacaktır. Bununla birlikte örneğin 6. bölgede yapılacak bir
yatırımda, yatırımın devletçe karşılanacak kısmının büyük bir kısmı(%80),
yatırım döneminde de diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca uygulanabilecektir.
Sağlanan vergisel teşvikten, kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında
gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecektir. İndirimli oranlar, stopaj
suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanamayacaktır. Şartların tamamı
sağlansa da bazı kurumlar veya yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanamamaktadır. Bu kurum ve yatırımlar Kanun’da;
finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Kanun kapsamında (yap-işlet modeli) elektrik enerjisi
üretim tesisi yatırımları, 3996 sayılı Kanun kapsamında (yap-işlet-devret)
yapılan yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar olarak sayılmaktadır.
Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan
elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren indirimli vergi uygulamasından yararlanabilmektedir. Ancak belli sınırlar dahilinde indirimli kurumlar vergisi
oranı yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen
kazançlarına da uygulanabilmektedir.
Vergi indirimi, devlet tarafından indirimli vergi uygulaması suretiyle
tahsilinden vazgeçilen vergi tutarının, söz konusu yatırıma sağlanan yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacaktır. Yatırıma katkı tutarı;
yatırımların, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden
vazgeçilen vergi yoluyla Devlet’çe karşılanacak kısmıdır. Yatırıma katkı
oranı ise yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak orandır. Arazi-arsa, royalti, yedek parça ve amortismana
tabi olmayan diğer harcamalar yatırıma katkı tutarının tespitinde dikkate
alınmaz ve bu harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.
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31.12.2013 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde uygulanacak yatırıma katkı oranları ve kurumlar vergisi indirim oranları aşağıdaki gibidir.

Bölgeler
1
2
3
4
5
6

Bölgesel teşvik uygulamaları
Yatırıma
Kurumlar vergisi
katkı oranı
veya gelir vergisi
(%)
indirim oranı (%)
15
50
20
55
25
60
30
70
40
80
50
90

Büyük ölçekli yatırımlar
Yatırıma
Kurumlar vergisi
katkı oranı
veya gelir vergisi
(%)
indirim oranı (%)
25
50
30
55
35
60
40
70
50
80
60
90

01.01.2014 tarihinden itibaren yatırıma başlanması halinde uygulanacak yatırıma katkı oranları ve kurumlar vergisi indirim oranları aşağıdaki
gibidir.

Bölgeler
1
2
3
4
5
6

Bölgesel teşvik uygulamaları
Yatırıma
Kurumlar vergisi
katkı oranı veya gelir vergisi
(%)
indirim oranı (%)
10
30
15
40
20
50
25
60
30
70
35
90

Büyük ölçekli yatırımlar
Kurumlar vergisi
Yatırıma katkı
veya gelir vergisi
oranı (%)
indirim oranı (%)
20
30
25
40
30
50
35
60
40
70
45
90

6. bölgede yapılan bölgesel veya büyük ölçekli yatırımların, bir alt bölge desteğinden yararlanılacak yatırımlar mahiyetinde olması halinde, öngörülen yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilecektir. Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirim oranı % 90 ve yatırıma
katkı oranı % 50’dir.
İndirimli kurumlar vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete
geçilmiş olması şartıyla geçici vergi dönemlerinde de uygulanabilecektir.
Yatırıma katkı tutarının belli oranları ile sınırlı olan ve yatırım döneminde
diğer kazançlara da uygulanması mümkün olan indirimli vergi uygulaması için de aynı imkân bulunmaktadır. Şartlar sağlanmadan indirimli vergi
oranı uygulamasından yararlanılması durumunda, zamanında tahakkuk
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ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu durumda
ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanmayacaktır. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek
kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından
devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı
koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için
yararlanır.
Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde indirimli
oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi
halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet
tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle
belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır.
1.5.7. Sigorta Primi Desteği
6. bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımlar ve Ar-Ge ve çevre yatırımları ile sağlanan ilave istihdam
için tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını
aşmamak kaydıyla, işveren tarafından SGK’na ödenmesi gereken sigorta
primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Ekonomi Bakanlığı
bütçesinden karşılanabilecektir(Özel, 2012).
Bu destekten yararlanılabilmesi için, aylık prim ve hizmet belgelerinin
yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması
şarttır. Sigorta primi işveren hissesi desteğine getirilen ve sabit yatırım tutarının belli bir oran şeklinde belirlenen üst sınır, bu teşvik uygulamasında
yoktur. Yatırımın devri halinde uygulamadan; devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla kalan süre kadar devralan yararlanır.
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1.5.8. Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Yalnızca 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için alınmış yatırım
teşvik belgeleri kapsamında gelir vergisi stopaj teşviki uygulanabilecektir.
Diğer bölgeler için alınan teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımlarda türü ne olursa olsun bu teşvikin uygulanması mümkün değildir. 6.
bölge için düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında belgede kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla gerçekleştirilen ilave istihdam için yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlanmasından itibaren gelir vergisi stopaj
teşvikinden yararlanılabilecektir.
Teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak üzere, ilave istihdam için
asgari ücrete tekabül eden gelir vergisi on yıl süre ile verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden indirilecektir. Gelir
vergisi stopajı desteği uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle
asgari geçim indirimi dikkate alınmaktadır.
Yatırım kapsamında iş yerlerinin kaç işçi çalıştırdığının belirlenmesinde, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, her bir
işyeri itibarıyla SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilen işçi sayısı dikkate alınacaktır. Ancak teşvikten yararlanılacak olan ilk
ay için muhtasar beyanname ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere
teşvik belgesinin tasdikli örneğinin de verilmesi gerekmektedir. Teşvikten
yararlanabilmek için işçi adına bordro düzenlenerek, prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilmiş olması da yeterli olmayabilecektir. Bu işçilerin
işyerlerinde fiilen çalışmaları şartı aranmaktadır. İzin, hastalık ve benzeri
nedenlerle işyerinde bulunulmaması halleri fiilen çalışmama olarak kabul
edilmemektedir(Köprü, 2012).
Gelir vergisi stopajı teşvikinden teşvik belgesi kapsamında 1.7.2012
tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda,
yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren
on yıl süreyle yararlanılması mümkündür. Örneğin 31.12.2023 tarihinde
kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan bir yatırım için gelir vergisi
stopajı teşviki en son 31.12.2033 tarihine kadar uygulanacaktır. Yatırımın
kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan dönemden itibaren herhangi
bir nedenle gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılmaması durumunda
on yıllık sürenin uzaması mümkün değildir(Ernst&Young A, 2012, 29).
Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopaj desteğinden yararla116
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nabilecek, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra
devri halinde ise gelir vergisi stopajı desteği uygulamasından devir tarihine
kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanacaktır.
Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil
edilecektir. Öte yandan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananların;
diğer kanunlarda yer alan aynı mahiyetteki hükümlerden ayrıca yararlanmaları da mümkün bulunmamaktadır(Akyol, 2012).
1.6. Finansal Kiralama İşlemlerinde Teşvik Uygulaması
Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın tamamının veya bir
kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. Teşvik belgesinde
kullanılmış ithal makine ve teçhizatın ithaline izin veriliyorsa, bu yatırımlar da finansal kiralama yolu ile temin edilebilecektir.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımların destek
unsurlarından yararlanabilmesi için finansal kiralamaya konu makine ve
teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari
200.000 TL olması gerekmektedir. Finansal kiralama şirketi, finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatlar için teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapması ve sözleşme kapsamı yatırım mallarını sözleşme yaptığı yatırımcıya kiralaması durumunda Gümrük Vergisi muafiyeti
ve KDV istisnası desteklerinden yararlanabilecektir. Ancak bunun için teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından finansal kiralamaya konu
makine ve teçhizat listesinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Finansal kiralama yoluyla temin edilmiş makine ve teçhizatın devir, satış veya ihraç edilmesi mümkündür. Ancak bu işlem için finansal kiralama
şirketi ile yatırımcının ilgili mercie birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Finansal kiralama yoluyla elde edilmiş makine ve teçhizatın üçüncü şahıslara izinsiz satış veya kiralanması durumunda, mülkiyet finansal
kiralama şirketinde olduğu sürece her türlü sorumluluk finansal kiralama
şirketinde olacaktır. Bu durumda faydalanılan destekler, ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca finansal kiralama şirketinden geri alınacaktır. Ancak
mülkiyetin yatırımcıya geçmiş olması halinde tüm sorumluluk yatırımcıda
olacaktır.
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Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka yatırımcıya
devrinin talep edilmesi halinde, devralan ve devreden yatırımcının birlikte
finansal kiralama şirketine başvurması üzerine yeni sözleşme düzenlenerek devir işlemi yapılabilir. Bu durumda yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde söz konusu makine ve teçhizatın yeniden temin edilmesi gerekir.
Ayrıca yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının ilk
yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya hiç
olmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler geri alınmaktadır.
1.7. AR-GE ve Çevre Yatırımları
Ar-Ge yatırımı, yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının
yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun
olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlardır. Çevre yatırımı ise doğrudan ticari
mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin
katı, sıvı veya gaz gibi atıkların temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımları ifade etmektedir.
AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti
ve faiz desteğinden yararlandırılmaktadır. Söz konusu yatırımlar, 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde Gelir Vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilecektir.
1.8. Öncelikli Yatırım Konuları
Teşvik sisteminde aşağıda belirtilen öncelikli alanlarda yapılacak olan
yatırımlar hangi ilde yapılırsa yapılsın bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 5.bölge kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılacaktır. Ancak bu yatırımlar, 6. bölgede ise bu bölgeye özgü daha avantajlı
teşviklerin uygulanacağı ayrıca belirtilmiştir. Böylelikle gelişmesi istenen
yatırım alanlarında bölge şartı aranmadan artırılmış teşviklerin uygulama
imkânı getirilmiştir.
Bu yatırım konuları; denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek şehirlerarası yük
ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük
taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları, test merkezleri, rüzgâr tüneli
ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yöne118
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lik olanlar), kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak
turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki
turizm yatırımları, asgari 50.000 m kapalı alana sahip uluslar arası fuar
yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç), Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 Milyon TL’si tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri
üretimine yönelik yatırımlar, Savunma Sanayi Müsteşarlığından alınacak
proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 Milyon TL’si tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar, maden istihraç
yatırımları ve/veya maden işlimi yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen
ürünlerin üretimine yönelik yatırımlardır.
1.9. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar
Yeni teşvik siteminin amaçlarından biri olan yatırımlarda kümelenmeyi gerçekleştirmek için artırılmış destek unsurları oluşturulmuştur. Büyük
ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik
belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini
sağlamaları halinde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği
açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilmektedir. Bunlar;
a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi,
b) Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel
kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olmasıdır.
Büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılar, yalnızca vergi indirimi ve sigorta primi
işveren hissesi desteğinden yatırım yapılan ilin ait olduğu bölgenin bir alt
bölgesine sağlanan artırılmış destek oran ve sürelerinden yararlanabilirler. Buna göre; örneğin, 4. bölge’de OSB’de yapılan bir yatırımda, beşinci bölge için belirlenen teşvik oranları uygulanacaktır(Bıyık C, 2012). 6.
bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları
kapsamındaki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede
geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek, vergi indirimi desteği ise bölgede
geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uyguOCAK - ŞUBAT 2013

119

MALİ

ÇÖZÜM

lanır. Buna göre örneğin 6. bölgede organize sanayi bölgesinde 31.12.2013
tarihine kadar başlanacak bir yatırım için, sigorta primi işveren hissesi desteği on iki yıl, yatırım katkı oranı ise %95 olarak uygulanacaktır.
2. 2012/3802 SAYILI “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KARAR” İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
2.1. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulamasında Yapılan
Değişiklik
2012/3305 sayılı BKK’nın “Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği” başlıklı 12. maddesinin 4 ve 5. fıkralarında; teşvik belgeli yatırımlar nedeniyle yararlanılacak sigorta primi işveren hissesi desteği tutarının bölgesel
teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli
yatırımlarda, sabit yatırım tutarının belli yüzdelerini geçemeyeceği (bu
oranlar bölgelere göre değişmektedir) belirtilmiş, stratejik yatırımlarda ise
bölge ayrımı yapılmaksızın sabit yatırım tutarının % 15’ini geçemeyeceği
hüküm altına alınmıştı. Ancak bu sınırlama özellikle 6. bölgede yapılan
emek yoğun yatırımlarda faydalanılabilecek sigorta primi işveren hissesi desteğini önemli ölçüde sınırlamakta ve uygulamanın amacına hizmet
etmemekteydi(Ernst&Young B, 2012).
2012/3802 sayılı BKK ile yapılan düzenleme sonrasında ilk beş bölge
için önceki uygulama değişmez iken 2012/3305 sayılı BKK ile 6. bölge
için belirlenen sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranları kaldırılmak suretiyle, yeni teşvik sistemine göre 6. bölgede
yapılacak yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım
tutarının belli bir oranı ile sınırlandırılması uygulamasına son verilmiştir.
Ayrıca stratejik yatırımlar için de sigorta primi işveren hissesi desteğinin
sabit yatırıma oranı, diğer yatırım türlerine paralel olarak 6. bölgede sınırsız ancak diğer bölgelerde ise % 15 ile sınırlı olarak yeniden belirlenmiştir.
Bununla birlikte sigorta pirimi işveren hissesi desteği uygulama süreleri ve
diğer şartları 2012/3305 sayılı BKK ile belirlendiği şekilde uygulanmaya
devam edecektir.
2012/3802 sayılı BKK’nın 1. maddesi ile 2012/3305 Sayılı BKK’nın
12. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak
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yatırımlar nedeniyle yararlanılabilecek sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranları (yatırıma katkı oranları) aşağıda yer
alan tabloda belirtildiği üzere yeniden belirlenmiştir.

Bölgeler
1
2
3
4
5
6

Sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına
oranı (%)
Bölgesel teşvik
Büyük ölçekli
Stratejik
uygulamaları
yatırımlar
yatırımlar
% 10
%3
% 15
% 15
%5
% 15
% 20
%8
% 15
% 25
% 10
% 15
% 35
% 11
% 15
Sabit yatırım tutarına Sabit yatırım tutarıSabit yatırım
bağlı bir sınırlama
na bağlı bir sınırla- tutarına bağlı bir
yok
ma yok
sınırlama yok

Yeni teşvik sisteminde 6. bölgede yapılan yatırımlar, organize sanayi
bölgesinde yapılıyorsa on iki yıl, organize sanayi bölgesi dışında bir yerde
yapılıyorsa on yıl süreyle ve yatırım tutarının %50 sini aşmamak üzere
sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmaktaydı. Yapılan düzenlemeyle, sigorta primi işveren hissesi desteğine ilişkin azami destek sınırı
6. bölge için kaldırılmıştır. Bu çerçevede, 6. bölgede yatırım yapan yatırımcılar, Gelir Vergisi Stopajı ile Sigorta Primi (işçi hissesi) Desteğinde olduğu gibi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden de on yıl (OSB’lerde
ise on iki yıl) süreyle yararlanabileceklerdir. Böylece, 6. bölgede yapılan
yatırımlarda çalıştırılan işçilerin sigorta primi işveren hissesi yatırım tutarı
ile kıyaslanmaksızın on iki yıla kadar destekten yararlanabilecektir. Yapılan düzenleme ile 6. bölgede yapılan, tutarı küçük ama istihdam kapasitesi
büyük tekstil konfeksiyon gibi yatırımlarda on iki yıla kadar işveren hissesi
devlet tarafından karşılanacaktır(Bağrıaçık, 2012).
2.2. Öncelikli Yatırımlarda Yapılan Değişiklik
2012/3802 sayılı BKK’nın 2. maddesi ile 2012/3305 Sayılı BKK’nın
17. maddesinde yapılan değişiklik ile 17. madde’nin (ğ) bendinde daha
önce özel sektör tarafından yalnızca ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları desteklenirken değişiklik sonrasında, okul öncesi yatırımlarında
öncelikli yatırımlar kapsamında desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
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Ayrıca yine 17. maddenin (h) bendinde yapılan değişiklik sonucunda
daha önce yalnızca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların
üretimine yönelik yatırımlar, öncelikli yatırımlar kapsamında desteklenirken, artık TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri
neticesinde geliştirilen ürün veya parçaların üretimine yönelik yatırımlarında öncelikli yatırımlar kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.
Yapılan bu değişiklikle, daha önceden TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretiminin de bu bent kapsamında öncelikli yatırım sayılıp sayılmayacağı
konusunda ortaya çıkan tereddüt giderilmiş olmaktadır. Buna göre, Ar-Ge
merkezleri dışında yürütülen ve TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen projeler neticesinde ortaya çıkan ürünlerin üretimi ile ilgili yatırımlar
da öncelikli yatırım olarak kabul edilecektir. Ayrıca yapılan değişiklikle,
sadece söz konusu Ar-Ge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ürünlerin
üretimine yönelik yatırımlar değil, aynı zamanda bu ürünlerin parçalarının
üretimine yönelik olarak yapılan yatırımlar da öncelikli yatırım kapsamında değerlendirilecektir(Denge YMM, 2012, 2).
Eski düzenleme:
ğ) Özel sektör tarafından
gerçekleştirilecek olan ilk, orta
ve lise eğitim yatırımları.

Yeni düzenleme:
ğ) Özel sektör tarafından
gerçekleştirilecek olan okul öncesi,
ilkokul, ortaokul ve lise eğitim
yatırımları.
h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji
h)Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından desteklenen Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSAR-GE projeleri neticesinde
GEB tarafından desteklenen ARgeliştirilen ürünlerin üretimine
GE projeleri neticesinde geliştirilen
yönelik yatırımlar.
ürünlerin veya parçaların
üretimine yönelik yatırımlar
2.3. 2012/3305 Sayılı BKK EK:2A ve EK:2B’de Yapılan Değişiklik
2012/3802 sayılı BKK’nın 3. maddesi ile 2012/3305 sayılı BKK’nın
2A No’lu ekini oluşturan “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri”
tablosunun 1 No’lu sektör koduna karşılık gelen US-97 kod numarası
0121, 0122.2” olarak değiştirilmiştir.
Ayrıca, söz konusu BKK’nın 2B No’lu ekini oluşturan “İllerin Bölge122
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sel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablonun, 4. ve 5. bölgelere dair satırlarında yer alan 18 ve 20
sektör numaraları “19” şeklinde değiştirilmiştir Buna göre bölgesel teşvik
kapsamında yapılacak yatırımlar ile ilgili olarak 4. ve 5. bölgelerde “18”
Giyim Eşyası İmalatı ve “20” Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya
hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı yatırımları
yerine “19” sektör numaralı, “Derinin tabaklanması ve işlenmesi” yatırımlarının desteklenmesine karar verilmiştir.
Böylelikle, 4. bölgede yer alan iller ile 5. bölgede yer alan illerde teşvik tanınan 20 sektör kodlu “Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
(fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento,
inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları
hariç) ” sektörü, 5. bölgede yer alan illere tanınan 18 sektör kodlu “Metalik
olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden
kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç
hariç)” sektörü, 19 sektör kodlu “Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton
ve harç hariç)” sektörü olarak değiştirilmiştir.
Yapılan değişiklik ile 4. ve 5. bölgelerdeki illerde yapılan metalik olmayan mineral ürünler imalatına yönelik yatırımların kapsamı biraz genişletilmiş, bu kapsamda destekten yararlanamayacak yatırım konuları sadece
çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve
harç yatırımları olarak sınırlandırılmıştır.
2.4. Teşvik Edilemeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım
Konularında Yapılan Değişiklik
2012/3802 sayılı BKK’nın 4. maddesi ile yine 2012/3305 sayılı
BKK’nın 4 No’lu ekini oluşturan “Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli artlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinin, I/C/1 sırasına “okul
öncesi” teşvik edilecek kapsamdaki yatırımlar arasında belirtilmiş, yine
I/C/2 sırasında yapılan değişiklik ile de poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları teşvik edilmeyecek yatarımlar arasında sayılmıştır.
Böylece, 2012/3305 sayılı BKK’nın 4 No’lu ekinin I/C/2 sırasında teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında belirtilen, hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme
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merkezleri yatırımları dışındaki sağlık yatırımları tanımlanmak suretiyle
sağlık sektöründe yapılacak yatırımlardan yalnızca poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımlarının teşvik edilmemesi kararlaştırılmıştır. Yapılan değişiklik sonrasında; hastane, tıp ve diyaliz merkezi,
tahlil laboratuvarı ve manyetik görüntüleme merkezi yatırımları daha önce
teşvik kapsamında değilken bu yatırımlar da teşvik edilecek sağlık yatırımları kapsamına alınmıştır. Böylece yalnızca poliklinik, muayenehane
ve müşterek muayenehane yatırımları destek kapsamında olmayan sağlık
yatırımları olarak sayılmıştır. Yapılan değişiklik ile kapsam daraltılmış,
teşvik edilmeyecek sağlık yatırımları daha açık ve net şekilde ifade edilmiş
olup, “nitelikli sağlık yatırımları” teşvik kapsamına alınmıştır.
Değişiklik öncesi metin
İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul,
üniversite, yükseköğretim ve teknik
ve mesleki öğretim dışında kalan
eğitim yatırımları ile yetişkinlerin
eğitilmesine yönelik (kurslar,
dershaneler vb.) yatırımlar.

Değişiklik sonrası metin
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul,
lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki
öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler
vb.) yatırımlar.
Hastane yatırımları, tıp merkezleri, Poliklinik, muayenehane ve müşdiyaliz merkezleri, tahlil laboratu- terek muayenehane yatırımları.
varları ve manyetik görüntüleme
merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları.

2.5. Değişikliklerin Geçerlilik Tarihi
2012/3802 sayılı BKK’nın geçerlilik tarihi 19.06.2012 olup, bu Kararname ile yapılan tüm değişiklikler 2012/3305 sayılı BKK’nın yürürlük tarihi ile aynı tarihe getirilmiştir. Böylece, 2012/3802 sayılı BKK, 19.06.2012
tarihinden geçerli olmak üzere 13.10.2012 tarihinde geriye yönelik yürürlüğe girmiştir.
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3. 2013/4288 “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
HAKKINDA KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR
KARAR” İLE YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER
2013/4288 sayılı BKK (BKK, 15.02.2013) ile 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da aşağıdaki değişiklikler
yapılmıştır:
3.1. Belli Şartları Haiz Motorlu Kara Taşıtları Sanayi Yatırımları
2013/4288 sayılı BKK ile 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan öncelikli yatırım konuları arasına aşağıda belirtilen yatırım konuları (ı) bendi
olarak dahil edilmiştir.
“ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilen asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor
yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma
organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.”
Buna göre, Karar’ın 17. maddesinin birinci fıkrasına eklenen yukarıdaki bend ile;
-Asgari 300 milyon TL tutarındaki motorlu kara taşıtları ana sanayinde
gerçekleştirilecek yatırımlar,
-Asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları,
-Asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/
aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar, öncelikli yatırım
olarak kabul edilmiştir.
Yukarıda belirtilen yatırımlar 1 ila 5. bölgelerde yapılması durumunda
söz konusu yatırımlar, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6.
bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.
3.2. Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımları
2013/4288 sayılı BKK ile 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan öncelikli yatırım konuları arasına aşağıda belirtilen yatırım konuları (j) bendi
olarak dahil edilmiştir.
“j) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir
maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu’nun
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2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı
elektrik üretim yatırımları.”
Buna göre, Karar’ın 17. maddesinin birinci fıkrasına eklenen yukarıdaki bend ile; Turba, Linyit, Taşkömürü, kömüre bağlı metan gazı, Antrasit,
Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Kokolit ve Saprop madenlerinin girdi
olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları, öncelikli yatırım olarak kabul edilmiştir.
Yukarıda belirtilen yatırımların 1 ila 5. bölgelerde yapılması durumunda söz konusu yatırımlar, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6.
bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.
3.3. Doğalgaza Dayalı Elektrik Üretimi Yatırımları
2013/4288 sayılı BKK ile yapılan değişiklikten önce, 2012/3305 sayılı Karar’ın EK-4’ünde “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara
Bağlı Yatırım Konuları” arasında teşvik edilmeyecek yatırım olarak yer
alan ve dolayısıyla hiçbir şekilde teşviklerden yararlanmayan doğalgaza
dayalı elektrik üretimi yatırımları da; 19.06.2012 tarihinden önce Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış olmaları şartıyla teşvik sisteminden yararlanabileceklerdir. Bu tarihten sonra lisans alan yatırımların
teşvik sisteminden yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.
Söz konusu parantez içi hüküm ile 2012/3305 sayılı BKK’nın yayım
tarihi olan 19.06.2012 tarihinden önce EPDK’dan lisansı alınmış yatırımlar için söz konusu Karara göre teşvik belgesi alınması ve bu teşvik belgeli
yatırımlarda kullanılacak makine ve teçhizatların alımında KDV ve gümrük vergisi muafiyeti uygulamasından yararlanılabilmesi mümkün hale
gelmektedir. Ayrıca bu yatırımların 6. bölgede yapılmış olması halinde 10
yıl süre ile yatırım kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretleri üzerinden
hesaplanan gelir vergisinin asgari ücrete tekabül eden kısmı devlet tarafından desteklenebilecektir(Ernst&Young C, 2013).
3.4. Diğer Desteklerden Yararlanma
2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın “Diğer Desteklerden Yararlanma” başlıklı 29.
maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktaydı.
“(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım
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harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki
desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde
hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan
destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.”
Bu düzenlemeye göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca bu karar
haricinde desteklenen yatırım harcamaları için bu karar kapsamındaki
desteklerin uygulanamayacağı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
desteklediği veya destekleyeceği yatırım harcamaları için bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığına müracaat
edilemeyecektir.
2013/4288 sayılı BKK ile yukarıda belirtilen hükme aşağıdaki ifade
eklenmiştir.
“Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu
kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği
dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.”
Eklenen bu hüküm ile bu Karar’da öngörülen destekler dışında bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar için bu Karar kapsamında sağlanan faiz desteği hariç tüm desteklerden yaralanabilme imkânı
getirilmiştir(KPMG, 2013).
3.5. Yürürlük
Karar kapsamında yukarıda detayına yer verilen değişiklikler 19.06.2012
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,15.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
SONUÇ
2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet
gücünü artırmak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük
ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılOCAK - ŞUBAT 2013
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ması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Düzenleme ile belli şartların sağlanması halinde, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, indirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz
desteği, gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi desteği gibi teşvik ve
desteklerden faydalanılması mümkün hale gelmiştir.
13.10.2012 tarihinde ise 2012/3802 sayılı BKK ile yapılan düzenleme
sonrasında ilk beş bölge için önceki uygulama değişmez iken 2012/3305
sayılı BKK ile 6. bölge için belirlenen sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranları kaldırılmak suretiyle, yeni teşvik sistemine göre 6. bölgede yapılacak yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi
desteğinin sabit yatırım tutarının belli bir oranı ile sınırlandırılması uygulamasına son verilmiştir. Ayrıca stratejik yatırımlar için de sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırıma oranı, diğer yatırım türlerine paralel
olarak 6. bölgede sınırsız ancak diğer bölgelerde ise % 15 ile sınırlı olarak
yeniden belirlenmiştir. Bununla birlikte sigorta pirimi işveren hissesi desteği uygulama süreleri ve diğer şartları 2012/3305 sayılı BKK ile belirlendiği şekilde uygulanmaya devam edecektir.
2012/3802 sayılı BKK’nın 2. maddesi ile 2012/3305 Sayılı BKK’nın
17. maddesinde yapılan değişiklik ile 17. maddenin (ğ) bendinde daha
önce özel sektör tarafından yalnızca ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları desteklenirken değişiklik sonrasında, okul öncesi yatırımlarında
öncelikli yatırımlar kapsamında desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
2012/3802 sayılı BKK’nın 3. maddesi ile 2012/3305 sayılı BKK’nın
2A No’lu ekini oluşturan “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri”
tablosunun 1 No’lu sektör koduna karşılık gelen US-97 kod numarası
0121, 0122.2” olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile 4. ve 5. bölgelerdeki illerde yapılan metalik olmayan mineral ürünler imalatına yönelik
yatırımların kapsamı biraz genişletilmiş, bu kapsamda destekten yararlanamayacak yatırım konuları sadece çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket,
tuğla, çimento, hazır beton ve harç yatırımları olarak sınırlandırılmıştır.
2012/3802 sayılı BKK’nın 4. maddesi ile yine 2012/3305 sayılı
BKK’nın 4 No’lu ekini oluşturan “Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli artlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinin, I/C/1 sırasına “okul
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öncesi” teşvik edilecek kapsamdaki yatırımlar arasında belirtilmiş, yine
I/C/2 sırasında yapılan değişiklik ile de poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları teşvik edilmeyecek yatarımlar arasında sayılmıştır.
Böylece, 2012/3305 sayılı BKK’nın 4 No’lu ekinin I/C/2 sırasında teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında belirtilen, hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme
merkezleri yatırımları dışındaki sağlık yatırımları tanımlanmak suretiyle
sağlık sektöründe yapılacak yatırımlardan yalnızca poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımlarının teşvik edilmemesi kararlaştırılmıştır.
Son olarak da, 2013/4288 sayılı BKK ile yapılan düzenleme sonrasında, motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilen asgari 300 milyon
TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar ve Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme
ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2. maddesinin
4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim
yatırımları, öncelikli yatırım olarak kabul edilmiş ve böylece bu yatırımlar,
5. Bölge’de uygulanan desteklerden yararlanma imkânına kavuşturulmuştur. Bu yatırımların 1 ile 5. bölgelerde yapılması durumunda söz konusu yatırımlar, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6. bölgede
yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden
faydalanabilecektir.
Yapılan diğer bir değişiklikle de, 2012/3305 sayılı Karar’ın EK-4’ünde
“Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları”
arasında teşvik edilmeyecek yatırım olarak yer alan ve dolayısıyla hiçbir
şekilde teşviklerden yararlanmayan doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları; 19.06.2012 tarihinden önce EPDK’dan lisans almış olmaları şartıyla teşvik sisteminden yararlanabilecektir.
Ayrıca, 2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın “Diğer Desteklerden Yararlanma”
başlıklı 29. maddesinde yer alan hüküm de değiştirilmiş ve yapılan düzenleme sonrasında, Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan
yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden
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yararlanamayacaktır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece
sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlanabileceklerdir.
2013/4288 sayılı BKK ile yapılan bu değişiklikler, 19.06.2012 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 15.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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İLKE TEMELLİ FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
NASIL ÖĞRETİLMELİ?
TFRS 10 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR STANDARDI
ÖRNEĞİ
HOW TO TEACH
PRINCIPLE-BASED FINANCIAL REPORTING STANDARDS?
TFRS 10 – CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT EXAMPLE
Yrd. Doç. Dr. Rabia AKTAŞ*
Öz
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) uygulanmasıyla ilgili konuların başında eğitim gelmektedir. UFRS’lerin hem meslek mensuplarına hem de geleceğin muhasebecilerine öğretilmesinde ilke
temelli olmaları, sürekli geliştirilerek değişmeleri ve çok sayıda olmaları
nedeniyle, “Kavramsal Çerçeveye (KÇ) Dayalı Öğretim” yöntemi önerilmektedir. UFRS’ler KÇ’ye dayalı olarak geliştirildikleri için, buradaki temel kavramlarla öğretilecek standardın ilişkilendirilmesi standartların mantıklı ve tutarlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. İlke temelli
UFRS’lerin uygulanması sırasında, finansal tabloları hazırlayanların çok
sayıda tahmin ve yargıda bulunmaları gerekmektedir. KÇ’ye dayalı öğretim, özellikle yargı kullanımına ilişkin farkındalık yaratma ve sonraki
aşamalarda muhasebecilerin yargı kullanma yeteneklerini geliştirme üzerine odaklanmaktadır. Çalışmanın öncelikli amacı, UFRS’lerin başarıyla uygulanması için gerekli mesleki yargı kullanımına dikkati çekerek, KÇ’ye
dayalı öğretim yöntemini açıklamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için de,
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı kullanılmıştır. TFRS 10,
bağlı ortaklığı bulunan ana ortaklıkların konsolide finansal tablolarını hazırlamaya yönelik ilkeleri belirlemektedir. TFRS 10 açıklanırken, KÇ’deki
kavramlarla ilişkilendirilmeye çalışılmış ve TFRS 10’nun uygulanması sırasında yargı kullanımı gerektiren alanlar hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,
İlke Temelli Standartlar, Mesleki Yargı, Kavramsal Çerçeveye Dayalı Öğretim, TFRS 10.
* Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı
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Abstract
Education is among the principle issues related to the application of
International Financial Reporting Standards (IFRS). Because IFRSs are
principle-based, changing continuously as a result of improvements, and
numerous, “Framework-based Teaching” method is advised for teaching
them to both professional accountants and future accountants. Since IFRSs
have been developed based on the Conceptual Framework, associating fundamental concepts with the standard to be taught will provide a rational and
consistent understanding of the standard. Preparers of financial statements
have to make many predictions and judgments during the implementation
of principle-based IFRSs. Framework-based teaching focuses especially
on creating awareness related to the judgment utilization and improving
accountants’ judgment usage skills at later stages. Primary objective of
this study is to explain framework-based teaching method while attracting
attention to professional judgment usage that is necessary for successful
implementation of IFRSs. For achieving this purpose, IFRS 10 Consolidated Financial Statement Standard has been used. IFRS 10 outlines the
principles for preparing consolidated financial statements of parent entities
having subsidiaries. When IFRS 10 has been explained, it has been tried
to associate IFRS 10 with the concepts at the Framework and information
about areas requiring judgment usage while implementing IFRS 10 has
been given.
Keywords: International Financial Reporting Standards, Principle-based
Standards, Professional Judgment, Framework-based Teaching, IFRS 10.
1. GİRİŞ
Yaklaşık 40 yıldır devam eden tüm dünyada ortak bir muhasebe dili
oluşturma çabaları sonuçlarını vermeye başlamış ve günümüzde 120’yi
aşkın ülke Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) kullanmaya başlamıştır. Türkiye de bu 120’yi aşkın ülke arasında yer almaktadır.
Nitekim 2005 yılında halka açık işletmeler finansal tablolarını
UFRS’lere göre hazırlamaya başlamıştır. Ardından, 14.02.2011 tarih ve
27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret
Kanunu (TTK) ile birlikte tüm şirketlere 01.01.2013 tarihinden itibaren,
UMS/UFRS’lerle uyumlu TMS/TFRS’leri (Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uygulama zorunluluğu ge134
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tirilmiştir. Ancak yürürlüğe girmesine çok az bir süre kala yeni TTK’da
değişiklik yapılmış ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret
Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Yeni TTK Değişiklik Kanunu) kabul edilerek,
1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile
şirketlerin ticari defterlerini tutarken TMS’leri uygulama zorunlulukları
ortadan kaldırılmış ve eskiden olduğu gibi Vergi Usul Kanunu’na (VUK)
göre defter tutulması uygulamasına geri dönülmüştür.
Ancak, TMS uygulamaları tamamen terk edilmiş değildir. Yeni TTK
Değişiklik Kanunu’na göre, şu şirketler TMS/TFRS’leri aynen uygulamakla yükümlü kılınmıştır. Bunlar; (i) Sermaye Piyasası Kanunu’na göre,
ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer
bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler; (ii) Bankacılık
Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları;
(iii) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda tanımlanan
sigorta ve reasürans şirketleri; (iv) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda tanımlanan emeklilik
şirketleri ve (v) TMS’leri uygulamayı tercih eden şirketler ve (vi) TTK’nın
Geçici 6. Maddesine göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenecek kriterlere göre TMS’leri uygulayacak şirketler.
Ayrıca Yeni TTK’nın birçok maddesinde bütün şirketlerin TMS’leri
uygulayacağı, ölçümleme (değerleme) kurallarının bu standartlara göre
yapılacağı, finansal tabloların bu standartlara göre düzenleneceği hükme
bağlanmıştır (Akdoğan, 2012, 32). Bu durum, işletmelerin iki sisteme göre
muhasebe kayıtlarını yapmalarını ve iki tipte finansal tablo düzenlemelerini gerekli kılmaktadır (Akdoğan, 2012, 34).
Öte yandan, dünyada ve Türkiye’de UFRS’lerin uygulanmasıyla ilgili
konuların başında eğitim gelmektedir. UFRS’lerin öğretimi hem meslek
mensupları hem de geleceğin muhasebecileri için önemlidir.
UFRS’lerin ilke temelli doğası, özellikle kural temelli muhasebe sistemine sahip ülkelerde hem muhasebe meslek mensupları hem de muhasebe
eğitimi veren kurumlar açısından önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Bu değişikliklerin başında meslek mensuplarının sahip olunması gereken bilgi, beceri ve yetenekler ile bu bilgi, beceri ve yeteneklerin nasıl
kazandırılması ve öğretilmesi gelmektedir.
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Uzunca bir süredir, UFRS’lerin muhasebe eğitimindeki yeri çeşitli akademik toplantılarda gündeme gelmiş, standartların hangi düzeyde, hangi
derslerde, nasıl öğretilmesi gerektiği tartışılmıştır.
Öte yandan, ilke temelli UFRS’lerin uygulaması esnasında, muhasebeciler çok sayıda mesleki yargı gerektiren durumla karşı karşıya gelmektedir. Bu nedenle, finansal bilgi kullanıcılarına kaliteli muhasebe bilgisi
sunulmasında, muhasebecilerin yüksek düzeyde profesyonel yeteneklerle
donatılmış olması önem kazanmaktadır. Bu anlamda, öğrencilere muhasebe eğitiminde mesleki yargı kullanımına ilişkin gerekli özelliklerin kazandırılması gündeme gelmektedir.
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de (KÇ), finansal
raporların büyük ölçüde, kesin açıklamalardan çok tahminlere, yargılara
ve yöntemlere dayalı olduğu belirtilmektedir (KÇ, A11). KÇ bu tahmin,
yargı ve yöntemlerin altında yatan temel kavramları açıklamaktadır. KÇ,
UFRS’lerin temelini oluşturduğu için UFRS’lerin KÇ’yle ilişkili olarak
öğretilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu yaklaşıma da “Kavramsal Çerçeveye Dayalı Yaklaşım” denmektedir.
Başta UFRS Eğitim Girişimi olmak üzere, muhasebe eğitimi ile ilgili
bazı uluslararası kuruluşlar UFRS’lerin öğretiminde KÇ’ye dayalı öğretimi desteklemekte ve bu öğretim şeklinin yaygınlaşması için çalışmalar
yapmaktadır.
UFRS’lerin KÇ ile ilişkilendirilerek öğretilmesi, öğrencilerin UFRS’leri
finansal raporlamanın amacı, faydalı finansal bilginin niteliksel özellikleri,
finansal tabloların unsurları ve KÇ’de yer alan diğer kavramlarla ilişkilendirmesini sağlayacaktır.
Diğer taraftan, UFRS’lerin oluşturulması ve yayınlanmasından sorumlu
UMSK (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu – International Accounting Standard Board) Mayıs 2011’de bir dizi yeni standart yayınladı.
Bazı standartlarda da değişiklik yaptı. Yayınlanan yeni standartlardan biri
de -daha önce “TMS 27 Bireysel ve Konsolide Finansal Tablolar Standardı” kapsamında ele alınan- bağlı ortaklığı bulunan işletmelerin hazırlamak
zorunda olduğu konsolide finansal tablolara ilişkin esasların belirlendiği
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardıdır.
Bu çalışmada, öncelikle UFRS’lerin her düzeyde öğretimi için başta
UFRS Eğitim Girişimi ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından önerilen “Kavramsal Çerçeveye Dayalı Yaklaşım” açıklanmakta, ardından bu öğretme
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yaklaşımı “TFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar Standardı” kapsamında örneklendirilmektedir.
2. İLKE TEMELLİ STANDARTLAR VE MESLEKİ YARGI
KULLANIMI
Muhasebe standartları açısından ilke kavramı ile genel, kullanıcının
içinde bulunduğu duruma göre yorumunu da ekleyebileceği, temel nitelikteki prensipler kastedilmektedir. Kural ise, ilkelere göre yorum gerektirmeyen, katı, kesin hükümler anlamında kullanılmaktadır. Kurallar genelde örnekleri, sayısal sınırlar ve uygulanacağı şartların detaylarını içermektedir
Muhasebe standartları ihtiyaca göre tamamen ilke temelli ya da tamamen
kural temelli şeklinde iki ayrı uçta yer alabileceği gibi, bu iki ucun arasında
herhangi bir noktada da yer alabilirler (Balsarı ve Dalkılıç, 2007, 106).
İlke temelli yaklaşımda, muhasebe standartları göreceli olarak az sayıda kural içermektedir (Psaros ve Trotman, 2004, 78). Kural temelli bir
muhasebe sisteminde ise, muhasebecilere ayrıntılı bir uygulama rehberine
ulaşım imkânı sağlanmaktadır. Rehberde yer alan belirli kurallar, muhasebecilerin rolü ile ilgili belirsizliği önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu da
sonuç olarak, spesifik kuralların mekanik bir şekilde uygulanmasına neden
olmaktadır (Carmona ve Trombetta, 2008, 457).
UFRS’ler ilke temelli bir yaklaşımla oluşturulmaktadır. Bu nedenle,
kural temelli muhasebe sistemine sahip ülkelerde, UFRS’lere geçiş daha
önceki yerel yapıya tezat olan farklı bir bakış açısını da beraberinde getirmektedir. Özellikle UFRS’lerin ilke temelli doğası ve açıklık, esneklik gibi
kavramlar muhasebecilerin ve denetçilerin eğitim altyapısı ve uzmanlık
yeteneklerinde önemli değişiklikleri gerektirmektedir (Carmona ve Trombetta, 2008, 457).
İlke temelli muhasebe sistemleri, mesleki yargı kullanımını gerektirmektedir. Bu sistemlerde muhasebeciler, sorumluluk alanları içinde çok
sayıda tahmin yapmakla yükümlüdürler. Teknik yeteneklere ek olarak ilke
temelli sistemde muhasebecilerin rolü, kural temelli bir sistemde fark edilmeyen etik ve yasal uygulamaları da içermektedir. Öte taraftan bu değişiklikler denetçilerin rolünü de etkilemektedir. İlke temelli bir sistemde
denetçi firmanın UFRS’ler ile oluşturulan standartları hangi ölçüde uygun
olarak uyguladığına dair bir anlayışa sahip olabilmesi gerekmektedir. Bu
anlayış, firmanın iş ve finansal durumu hakkında bilgiye dayalı bir yargı
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gerektirmektedir. Bu durum sonunda bazı ülkelerde, özellikle de muhasebe
uzmanlığının olmadığı ve/veya denetimin bir “faaliyet” olarak algılandığı
ve dolayısıyla profesyonel statüden yoksun olduğu ülkelerde, muhasebecilerin ve denetçilerin staj ve eğitim programlarında önemli değişiklikler
gerektirecektir (Carmona ve Trombetta, 2008, 458).
Muhasebeciler, finansal raporları muhasebe ilkeleri ya da muhasebe
standartları çerçevesinde hazırlarlar. Ancak muhasebe standartları her zaman, her problemi çözmeye yetmeyebilir. Bu gibi hallerde muhasebeciler
bu boşlukları kendi tecrübelerine dayanarak getirdikleri yorumlarla doldururlar. Muhasebeciler bu kararları aldıkları eğitim ve elde etmiş oldukları
tecrübeye dayanarak verirler (Solaş, 2006, 2).
UFRS’ler, her bir işletme, faaliyet, olay ve durumun uygulanmasını,
özgün bir sorunun çözümünü kapsamına almayan ancak, temel ve kritik
noktaları gösteren bir yapıdadır. Bu yapı muhasebe meslek mensubuna
“mesleki yargı” kullanarak finansal raporlama sisteminin geliştirilmesini
sağlamak ve sistemin performansını arttırma esnekliğini, görevini ve sorumluluğunu yüklemiştir (Tek ve Dalkılıç, 2008, 19).
Yargı, yürürlükteki muhasebe standartları tarafından sağlanan içerik
kapsamında, mevcut durum ve şartlara dayalı bir görüş oluşturmak için,
uygun düzeyde bilgi ve deneyime sahip, objektif kişi ya da kişiler tarafından yapılmalıdır (SEC, 2008, 93).
İlke temelli UFRS sisteminde, standartlar “Kavramsal Çerçeve” (KÇ)
kullanılarak geliştirilmektedir. Bunun bir sonucu olarak, UFRS’ler bazı
ulusal standartlardan daha az istisna, yorum ve uygulama rehberi içerme
eğilimindedir. Böylece, finansal raporlamanın pek çok boyutu (sunum ve
açıklama, sınıflandırma, muhasebeleştirme ve muhasebe dışı bırakma, işlemlerin ölçümü ve hesapları) UFRS uygulamalarının altında yatan yargılara dayanmaktadır. Ayrıca, finansal bilgi hazırlayıcıları, hali hazırda mevcut standartlar içinde uygulanabilir uluslararası bir standart olmadığında,
uygun muhasebeleştirme yönteminin seçiminde yine mesleki yargıyı kullanabilirler (Hodgdon vd., 2011, 416).
SEC (2008, 89-91), finansal tabloları hazırlayanlar ve denetçilerin, muhasebe ve denetim alanında mesleki yargı gerektiren faaliyetlerini şöyle
sıralamaktadır:
• Muhasebe standardının seçimi,
• Muhasebe standardının uygulanması,
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• Uygulanabilir bir muhasebe standardının olmadığı durumlar,
• Finansal tabloların sunumu,
• Kaydedilecek gerçek tutarın tahmin edilmesi ve
• Kanıtların yeterliliğinin değerlendirilmesi.
Tek ve Dalkılıç (2008) ise, TMS/TFRS’ler içinden mesleki yargı gerektiren durumların çok önemli olduğunu düşündükleri 9 adet standart seçmişler ve bu standartlarda mesleki yargı gerektiren durumların sayılarını
belirlemişlerdir. Araştırmacılar, inceledikleri 9 standartta mesleki yargı
gerektiren 111 durum belirlemişlerdir.
UFRS’lerin uygulamasında mesleki yargı kullanımının yaygınlığı nedeniyle, yargı kullanımının doğası ve bunun finansal raporlama sürecinin
çıktıları üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin öğrencilerin bilgi sahibi olması son derece önemli hale gelmektedir. Muhasebe eğitimcileri de, temel
ve giriş düzeyindeki bütün muhasebe sınıflarında, UFRS’lerin uygulamasında mesleki yargı kullanımına ilişkin farkındalık yaratmanın sağlanması
gerektiğine inanmaktadırlar. Öğrenciler orta düzey muhasebeye ilerledikçe
ve daha sonra ileri düzey muhasebe sınıflarına geldiklerinde, eğitimcilerin
öğrencilere UFRS’lere dayalı finansal tabloların altında yatan, başlangıçta
basit ve sonrasında daha karmaşık mesleki yargı kullanımına ilişkin deneyim kazandıracak fırsatlar sağlaması hayati bir önem taşımaktadır (Hodgdon vd., 2011, 416).
Wells (2010), hem öğrencilere mesleki yargı gerektiren durumların tanımlanmasında ihtiyaç duyulan farkındalığın yaratılmasını, hem de mesleki yargıya ilişkin bilgi veren düşünce sürecinin öğretilmesini, üç aşamalı
bir süreç olarak görmektedir: Birinci aşama, KÇ’nin konunun altında yatan
kavramları içerip içermediğinin belirlenmesidir. İkinci aşama, UFRS’lerin
konuya uygulanabilecek spesifik bir kural sağlayıp sağlamadığının belirlenmesidir. Üçüncü aşama ise, mesleki yargının nerede gerekli olduğunun
ve nasıl uygulanması gerektiğinin belirlenmesidir (Hodgdon vd., 2011,
418).
3. UFRS’LERİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAMSAL ÇERÇEVEYE
DAYALI YAKLAŞIM
Türkiye’de UFRS’lerin uygulanmasına kolay biçimde geçişin sağlanabilmesi için muhasebe ve denetim mesleğini yapanların eğitilmesi büyük
önem taşımaktadır (Akdoğan, 2007, 116). Meslek mensuplarının eğitiminin yanında geleceğin muhasebecilerinin de eğitilmesi son derece önem
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arz etmektedir. Ayrıca UFRS’ler sürekli değiştiği ve güncellendiği için,
meslek mensuplarının bilgilerini sürekli olarak yenilemeleri ve mesleki
eğitim programlarının süreklilik gösteren bir yapıda olması gerekmektedir
(Akdoğan, 2007, 113). Öte yandan UFRS’lerin eğitimi ile ilgili bir diğer
konu eğitim programlarında kullanılacak öğretim modelidir.
Kural temelli muhasebe sistemlerine sahip ülkelerde, muhasebe eğitimcileri muhasebe eğitimi için kural temelli bir model izlemektedirler. Bu
eğitim modelinde, muhasebe uygulamaları “doğru” ve “yanlış” çözümlere
sahiptir. Belirli bir işlem için sadece bir “doğru” yol vardır ve her durumda
o işlem aynı şekilde kayıt altına alınmalıdır. Önemli olan sonuç olup muhasebe modelinin temelleri üzerine daha az önem atfedilmektedir (Carmona
ve Trombetta, 2010, 4).
Öğretmeye ilişkin bir diğer yaklaşım, kavramsal konular ve durumsal
analizler üzerine odaklanmaktadır. Bu yaklaşımı benimseyen muhasebe
eğitimcileri ilk olarak belirli bir işlemin ekonomik özünü öğrencilerine anlatmakta, daha sonra ise böyle bir işlem için uygun olan sunumu seçmede
teorik çerçeveyi irdelemektedir. Temeller uygun bir şekilde anlaşıldıktan
sonra, eğitimciler spesifik muhasebe problemleri için mümkün olan alternatif çözümler üzerinde durmakta ve güncel düzenleyici rehbere uygun
olanı belirtmektedir. Carmona ve Trombetta (2010, 4) bu süreci ilk önce
ilgili muhasebe konusuna ilişkin kavramsal ve teorik yapının sunulması,
bunu takiben de her bir uygulayıcı tarafından doğal olarak uygulanacak
çözümün sunulması olarak sıralamaktadır. Yazarlar, muhasebe eğitiminin
bu alternatif modelini “kavram-temelli” model olarak adlandırmaktadırlar
(Carmona ve Trombetta, 2010, 4).
Carmona ve Trombetta (2010)’nın “kavram-temelli” modeline benzer
modeli, UFRS Eğitim Girişimi “kavramsal çerçeveye dayalı öğretme” şeklinde adlandırmakta ve UFRS’lerin öğretilmesinde önermektedirler.
UFRS’ler Kavramsal Çerçeveye (KÇ) dayalı olarak geliştirilmektedir.
KÇ, belirli muhasebe konularına (sorunlarına) UFRS’lerin uygulanmasında kullanılması gereken muhasebe tahminleri ve yargılarının altında yatan
kavramları şekillendirmektedir. Böylece muhasebe eğitimcileri, UFRS’leri
KÇ’deki kavramlarla ilişkilendirerek, standartların uygulanmasında mesleki yargı kullanımı için gerekli yetenekleri edinmelerini sağlayabilirler
(Hodgdon vd., 2011, 416).
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KÇ, işletme dışındaki kullanıcılar için hazırlanan ve sunulan finansal
tabloların tabi olacakları usul ve esasları belirlemektedir. KÇ, (i) finansal
raporlamanın amacı, (ii) faydalı finansal bilginin niteliksel özellikleri, (iii)
finansal tabloları oluşturan unsurların tanım, tahakkuk ve ölçümleme esasları, (iv) sermaye ve sermayenin devamlılığı kavramlarını içermektedir.
KÇ’den farklı ilgi grupları farklı amaçlarla faydalanmaktadır. Örneğin,
UMSK standartları oluşturma ve uyumlaştırma konularında; muhasebe
kural ve uygulamalarını belirleyebilen yerel otoriteler kendi görevleri ile
ilgili durumlarda; finansal tabloları hazırlayanlar standartların uygulanmasında ve uygulanabilir bir standardın bulunmadığı konularda; bağımsız denetçiler, finansal tabloların standartlara uygunluğu ile ilgili; finansal tablo
kullanıcıları finansal bilgilerin yorumlanmasıyla ilgili olarak KÇ’den faydalanmaktadırlar. Bu nedenle KÇ’nin konuyla ilgili tüm taraflar tarafından
anlaşılması gerekmektedir.
Öte yandan, daha önce de değinildiği gibi, UFRS’ler ilke temelli olduğu için, herkese, her duruma ilişkin çok ayrıntılı yönergeler sunmamaktadır. Bu nedenle, finansal tabloları hazırlayanlar açısından mesleki yargı
kullanımını gerektiren pek çok durum bulunmaktadır. Finansal tablo hazırlayıcıları, mesleki yargı gerektiren durumlarda kendilerine rehber olarak
yine KÇ’yi kullanacaklardır.
KÇ, standartların oluşturulmasına temel sağlayan, finansal raporlamanın bir anayasası gibidir. KÇ, finansal raporlama standartlarının oluşturulması sürecine bir yapı sağlar ve standartların temel prensiplere dayandırılmasına imkân verir. Bu da standartları özel amaçlı ve gelip geçici olmaktan
korumaya yardım eder. Bir çerçeveye dayandırılmayan muhasebe standartları, belirli bir muhasebe sorununa gelip geçici çözümler sunabilir. Oysa
çerçeveye dayalı olarak oluşturulan muhasebe standartları, belirli bir muhasebe sorununa bütünleşik bir muhasebe teorisine dayalı bir çözüm sunacaktır. Bu nedenle, KÇ, ilke temelli muhasebe standartlarının geliştirilmesinin temel unsurudur (Gore ve Zimmerman, 2007, 30).
Yukarıda sayılan nedenlerde dolayı, muhasebe eğitiminde, standartların öğretilmesine KÇ ile başlamak ve standartları KÇ ile ilişkilendirerek
öğretmek doğru bir yaklaşım olacaktır.
Standartların çerçeveye dayalı öğretimi, standartların öğrencilere öğretilmesine KÇ’deki kavramların öğretilmesiyle başlanmasına dayanmaktadır. Bu öğretim şeklinde, KÇ’deki kavramlarla standartlar ilişkilendiriOCAK - ŞUBAT 2013
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lerek anlatılır. Bu yaklaşım, öğrencinin standartların birbirleriyle ilişkisini
anlamasını sağlayacaktır. Öğrenciler, KÇ’deki kavramlarla ilişkili yargıya
varma yeteneklerini geliştirecekler ve standartların uygulamalarına ilişkin
gerekli mesleki yargıları daha bilgilenmiş şekilde yapabileceklerdir. Öğrenciler, aynı zamanda, sürekli olarak standartlar ile ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri temeli kazanacaklardır (Jermakowicz ve Hayes,
2011, 399-400).
Wells ve Tarca (2012), çerçeve temelli öğretme yaklaşımındaki aşamaları şöyle sıralamaktadır:
(i) Öğrencilere ilk önce finansal raporlamanın amacı ve KÇ’de yer alan
diğer temel kavramlar ile açıklanacak işlem veya olayın ekonomik temelleri öğretilmelidir.
(ii) Daha sonra öğrenciler, işletmenin ekonomik kaynakları ya da işletmeye karşı ileri sürülebilen talep haklarına (ve bu kaynak ve haklardaki
değişikliklere) ilişkin hangi bilginin, işletmenin gelecekteki tahmini net
nakit akışlarını belirlemede, potansiyel yatırımcılar, borç verenler ve diğer
kreditörlere yardımcı olacağını anlayabilirler (yani öğrenciler finansal raporlamanın amacıyla ekonomik olguyu ilişkilendirmelidir).
(iii) Daha sonra sadece ilgili standart öğretilmelidir.
(iv) Son olarak da, öğrencilere adapte edildiğinde mevcut standartlarla
yer değiştirecek olan UMSK’nın tartışma metinleri ya da taslak standartlardaki temel ilkeler öğretilmelidir.
Araştırmacılar KÇ’ye dayalı öğretmenin, yaşam boyu öğrenme bağlamında, öğrencileri UFRS bilgi ve becerilerini güncellemeye daha iyi hazırlayabileceğini ifade etmektedirler (Wells ve Tarca, 2012, 3).
Wells (2011, 306), çerçeveye dayalı öğretim tarzının standartların bütün
düzeylerde öğretiminde kullanılabileceğini, ancak standartların ne miktarda öğretileceğinin, dersin amacına ve standartların hangi düzeyde öğretildiğine bağlı olduğunu belirtmektedir.
UFRS’lerin öğretilmesi ile ilgili bir diğer önemli konu, UFRS’lerin
hangi düzeyde öğretileceğidir. UFRS’lerin hangi düzeyde öğretileceği büyük ölçüde UFRS’lerin ülkedeki uygulama düzeyine bağlı olarak belirlenmektedir. Larson ve Street (2011), bu düzeyleri aşağıdaki gibi sıralamıştır:
UFRS’lerin farkındalık yaratacak kadar öğretilmesi: UFRS’ler hakkında farkındalık yaratma stratejisi, UFRS’lerin uygulanma düzeyine bağlı kalınmadan, tüm ülkelerde muhasebe öğrencilerinin son yılların global
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olarak en önemli muhasebe gelişmesinden haberdar edilmesi düşüncesine
dayanmaktadır. Kendi ülkelerindeki UFRS’lerin mevcut kullanımına bağlı
olmadan, öğrencilerin, çeşitli derslerde UFRS’ler hakkında genel bir bilgi
sahibi olmaları gerekir (Larson ve Street, 2011, 319).
UFRS’lerin ulusal Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ)
ile karşılaştırılarak ve farklı yönleri ile öğretilmesi: UFRS’lerin öğretilmesine ilişkin ikinci strateji, UFRS’lerin mevcut yerel GKGMİ ile karşılaştırılarak öğretilmesi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, UFRS’lere geçiş sürecinde mevcut GKGMİ ile UFRS’ler arasındaki farklılıklara vurgu yapılarak
UFRS’lerin öğretilmesine dayanmaktadır. Bu strateji, ya yakın gelecekte
UFRS’leri kullanmaya başlayacak ülkeler için ya da hem UFRS’ler hem
de ulusal GKGMİ’nin birlikte kullanıldığı muhasebe sistemlerine sahip
ülkeler için geçerli olacaktır. Ülkemizdeki durum, bu stratejiye karşılık
gelmektedir.
UFRS’lerin tamamiyle öğretilmesi: UFRS’lerin öğretilmesindeki son
strateji ise, sadece UFRS’lerin öğretilmesine dayanmaktadır. Bu uygulama, muhasebe sistemlerini UFRS’lere göre tamamıyla uyumlandırmış ülkelerde geçerli olabilecektir.
4. UFRS’LERİN KAVRAMSAL ÇERÇEVEYE DAYALI 			
ÖĞRETİMİ: TFRS 10 STANDARDINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK
Muhasebe eğitimi ile ilgili uluslararası kuruluşlar, son birkaç yıldır
UFRS’lerin nasıl öğretilmesi gerektiği üzerinde çalışmalar yapmaktadır.
UFRS Eğitim Girişimi1 ve diğer kuruluşlar (International Association for
Accounting Education and Research (IAAER), British Accounting and
Finance Association (BAFA) ve the European Accounting Association
(EAA)) tarafından düzenlenen, UFRS’lerin nasıl öğretileceğine ilişkin çalıştaylarda, UFRS’lerin öğretimini destekleyecek altı temel unsura vurgu
yapılmaktadır. Bu unsurlar (Larson ve Street, 2011, 318):
1. UFRS’lerin çerçevesini anlamayı öğretmek,
2. Temel ekonomik kavramları öğretmek,
3. Mevcut UFRS gereklerini öğretmek,
1 Eğitim Girişimi (IFRS Foundation Education Initiative)’nin amacı, tek bir set olarak
yüksek kaliteli uluslararası muhasebe standartlarının adaptasyonunu teşvik etme ve tutarlı bir şekilde uygulanması amacını güçlendirmektir. http://www.ifrs.org/Use-around-theworld/Education/Pages/Education.aspx
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4. UFRS’leri kullanarak nasıl yargıya varılacağını öğretmek,
5. Öğrencileri global bir dünyaya hazırlamak,
6. Global bir bakış açısını adapte etmektir.
UFRS Eğitim Girişimi, çerçeveye dayalı eğitimi (i) farkındalık yaratarak, (ii) materyal geliştirerek, (iii) akademik konferanslarda ve diğer
platformlarda çalıştaylar düzenleyerek ve (iv) UFRS’lerin uygulanması
için gerekli olan, öğrencilerin mesleki yargıda bulunabilme yeteneklerini
geliştirme konusunda (eğitimci) muhasebecileri teşvik ederek, desteklemektedir. Ülkemizde de, bu amaçlarla XXXI. Türkiye Muhasebe Eğitimi
Sempozyumu’nda bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada, XXXI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’ndaki
çalıştayda yapılan sunumlar ve UFRS Eğitim Girişiminin diğer yayınları doğrultusunda, UFRS’lerin KÇ’ye dayalı olarak öğretilmesi yaklaşımı,
“TFRS 10-Konsolide Finansal Tablolar” standardı ile örneklendirilmektedir.
Wells ve Tarca (2012)2, UFRS’lerin Çerçeveye Dayalı Öğretimini “UMS16 Maddi Duran Varlıklar Standardı” ile örneklendirmişlerdir. Yazarlar, bu
yöntemin UFRS’lerin her düzeyde öğretiminde kullanılabileceğini vurguladıkları çalışmalarında, aşağıda belirtilen üç aşama belirlemişlerdir.
Aşama 1: İlk defa finansal raporlama dersi alanlar,
Aşama 2: Meslek mensubu olma yolunda orta aşamada olanlar ve
Aşama 3: Meslek mensubu olmadan önce son dönemde olanlar.
Araştırmacılar, referans alınacak eğitim materyallerini, UFRS’lerin
uygulanmasında kullanılacak tahmin ve yargıların ne düzeyde öğretilmesi
gerektiğini, diğer ilgili UFRS’ler ile öğretilecek UFRS’nin ilişkisinin kurulup kurulmayacağı ve aynı şekilde diğer disiplinlerle (denetim, finans
ve vergi gibi) ilişkisinin kurulup kurulmayacağını, her düzey için ayrı ayrı
belirlemişlerdir. Tablo 1 bu konuları özetlemektedir.

2
Bu çalışmaya http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/AADFD164-31C9-4C6A-AD78E50E19ABD927/0/IFRSTeachershandout.pdf adresinden ulaşılabilir (Erişim Tarihi: Temmuz 2012).
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Tablo 1. Farklı Düzeylerde UFRS Öğretimi ve Odak Noktaları
Aşama 1

Referans Materyaller: Standartlar ve
diğer resmi beyanlar

• -Kavramsal
Çerçeve’den ilgili
bölümler + Öğretilecek UFRS’lerin
temel ilkeleri + Örnekler + Yorumlar

Aşama 2

Aşama 3

Bütün ilgili UFRS’ler,
yorumlar, materyaller + Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler için
hazırlanmış UFRS’ler
ve ilgili belgeler +
Örnekler + Yorumlar

Aşama 2 materyalleri + varsa konu ile
ilgili yerel standartlar
+ IASB’nin (Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu)
Makalelerdeki ve
Yorumlardaki temel
ilkeleri

UFRS yargı ve
tahminleri

UFRS tahmin ve
yargılarına ilişkin
farkındalık yaratmak

Seçilmiş UFRS tahmin ve yargılarına
ilişkin anlayış geliştirmek

UFRS tahminlerde
bulunma ve yargı
kullanma yeteneğini
geliştirmek.

UFRS konularının
entegrasyonu

Çok az

Makul düzeyde

Önemli düzeyde

Muhasebeyle ilişkili
diğer disiplinlerle
entegrasyonu

Çok az

Makul düzeyde

Önemli düzeyde

(i). Öğretilecek standardın ekonomik
temellerinin, birincil
bilgi kullanıcılarının
bilgi ihtiyacı ile
ilişkilendirilmesi
(ii). Muhasebeleştirme mekanizmalarının öğretilmesi
ve UFRS tahmin ve
yargılarına ilişkin
farkındalık yaratmak
(iii). Dersi sınıf tartışmaları ve notlarla
güçlendirmek

(i). Öğretilecek standardın ekonomik
temellerinin, birincil
bilgi kullanıcılarının
bilgi ihtiyacı ile ilişkilendirilmesi
(ii). UFRS uygulamalarında yer alan
tahmin ve diğer yargılara ilişkin anlayışı
geliştirmek
(iii). Dersi sınıf tartışmaları ve yargıları
açıklayan notlarla
güçlendirmek

(i). UFRS’lerin uygulanması için gerekli
olan tahmin etme ve
yargı kullanma yeteneğini geliştirmek ve
bu konudaki anlayışı
güçlendirmek
(ii). Bunun için çapraz konularla ilgili
sınıf tartışmaları, ileri
ders notları, bütünleşik vak’a çalışmaları,
GKGMİ ile karşılaştırmalar ve iyileştirmeler kullanılabilir.

(i). Temel kavramlar
(ii). Seçilmiş temel
ilkeler ve
(iii). Temel tahminler ve yargılar hakkında farkındalığa
ilişkin bilgi ve temel
anlayışlar değerlendirilmelidir.

UFRS konuları ve
muhasebe ile ilgili
disiplinlerle bütünleşik olarak bir dizi yeni
alanları kapsayan,
UFRS olgu kalıplarına uygulanan yargı
gücü ve tahminlerin
anlaşılma düzeyi
değerlendirilmelidir.

Tanıdık olmayan
konularda bütünleşik
örnek olaylar kullanılarak, UFRS’lerin
uygulanmasında
gerekli tahminlerde
ve yargılarda bulunabilme yetkinliği değerlendirilmelidir.

Standardın öğretiminde odaklanılması
gereken alan

Öğretimin
değerlendirilmesinde
odaklanılması
gereken alan

Kaynak: (Wells ve Tarca, 2012a, 4) ve (Wells ve Tarca, 2012b, 22)’den faydalanılmıştır.
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Bu çalışmada, lisans düzeyinde muhasebe eğitiminin yapıldığı bölümlerde3 verilen muhasebe dersleri4 için, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı “kavramsal çerçeveye dayalı öğretme” yaklaşımı kapsamında
incelenmiştir. Söz konusu standardın öğretimi giriş düzeyinde Muhasebe I
ve Muhasebe II dersleri için çok uygun olmasa da, Finansal Tablolar Analizi dersi için gerekli olduğu düşünülmektedir. Lisans düzeyinde verilen
Finansal Tablolar Analizi dersi, araştırmacıların birinci aşamasına karşılık
gelmektedir.
Çalışmada TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardının kavramsal çerçeveye dayalı olarak öğretilmesinde önerilere uygun olarak şu sıra
takip edilecektir:
§ İlk olarak öğrencilere, TFRS 10 ile ilişkilendirilebilecek KÇ’deki temel kavramlar anlatılacaktır.
§ Ardından TFRS 10’un temel ilkeleri örneklerle öğrenciye anlatılacaktır.
§ KÇ’den TFRS 10 ile ilişkili olduğu düşünülen kavramlarla TFRS 10
ilişkilendirilecektir.
§ UFRS’lerin uygulanmasında çok önemli olan tahmin ve yargılar hakkında, öğrencilere farkındalık yaratacak düzeyde örneklerle bilgi verilecektir.
4.1. Kavramsal Çerçevedeki Temel Kavramlar
4.1.1. Finansal Raporlamanın Amacı
KÇ, genel amaçlı finansal raporlamanın amacının açıklanmasıyla başlamaktadır. Genel amaçlı finansal raporlamanın amacı, KÇ’nin temelini
3 Bilindiği gibi ülkemizde lisans düzeyinde muhasebe eğitimi, ağırlıklı olarak İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültelerinin işletme bölümlerinde verilmektedir. Her ne kadar son birkaç
yıldır sınırlı sayıda üniversitede işletme bölümlerinden ayrı muhasebe bölümleri kurulmuş
olsa da, mevcut yapı içerisinde halen işletme bölümlerinin ağırlığı devam etmektedir. Pek
çok platformda dile getirildiği gibi, özellikle UFRS’lerin kapsamlı eğitimi göz önünde bulundurulduğunda, işletme bölümlerinde verilen muhasebe eğitiminin yeterli olamayacağı
açıktır. Bu nedenle, ilgili fakülteler bünyesinde ayrı muhasebe bölümlerinin kurulması günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir.
4 Ülkemizde, yükseköğretimde lisans ve lisansüstü düzeyde başta işletme bölümlerinde
çok sayıda ve farklı adlarda muhasebe dersi verilmektedir. Bu konuda bakınız (Subaşı ve
Demir, 2009). Öte yandan bu dersler içinde adında doğrudan muhasebe standartlarının yer
aldığı muhasebe derslerinin sayısı ise son derece azdır. Bu konuda bakınız (Aktaş ve Karğın, 2012).
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oluşturduğundan, KÇ’deki diğer konular bu amacı mantıklı bir şekilde takip etmektedir (KÇ, p. A1). Bu nedenle, çerçeveye dayalı öğretim yaklaşımında öncelikli olarak bu amacın öğrencilere öğretilmesi amaçlanmalıdır.
KÇ’de, genel amaçlı finansal tabloların amacı, birincil bilgi kullanıcıları ve bu bilgi kullanıcılarının hangi konularda bilgiye ihtiyaç duydukları
şu şekilde yer bulmaktadır5:
Genel amaçlı finansal raporlamanın amacı, “mevcut ve potansiyel yatırımcılara, borç verenlere ve kredi veren diğer taraflara raporlayan işletmeye kaynak sağlama kararlarını verirken faydalı olacak finansal bilgiyi
sağlamaktır. Bu kullanıcılar tarafından alınan kararlar, özkaynağa dayalı
finansal araçların ve borçlanma araçlarının satın alınması, satılması veya
elde tutulması kararları ile kredi ve benzerlerinin sağlanması ya da ödenmesi kararlarını içerir (KÇ, p. A2)….Mevcut ve potansiyel yatırımcılar,
borç verenler ve kredi veren diğer taraflar, işletmeye yönelik gelecekteki
beklenen net nakit girişlerinin değerlendirilmesinde, kendilerine yardımcı
olacak bilgiye ihtiyaç duyarlar (KÇ, p. A3).
KÇ’de, açık bir şekilde genel amaçlı finansal raporların birincil bilgi
kullanıcısı olarak, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, borç verenler ve diğer kreditörler sayılmıştır. Yönetim, düzenleyici otorite ya da vergi otoritesi genel amaçlı finansal raporların birincil kullanıcısı değildir. Ancak,
genellikle – Türkiye’de de olduğu gibi – finansal raporların birincil bilgi
kullanıcıları arasında işletme yönetimi, devlet, düzenleyici otoritelerin de
bulunduğu gibi bir algılama vardır. Çerçeveye dayalı öğretme yaklaşımı,
bu yanlış anlayışı ortadan kaldırmak için sağlam bir çerçeve sunmalıdır
(Wells, 2011, 307).
1.1.2.
Faydalı Finansal BilgininTemel ve Destekleyici Niteliksel
Özellikleri
Kaynak sahiplerine fonlarını işletmenin kullanımına sunacak kararı
aldıracak olan finansal bilginin kalitesi önemlidir. Bu bilginin kalitesi de
bazı özellikleri taşımasına bağlıdır. KÇ’de temel ve destekleyici niteliksel
özellikler olarak ifade edilen finansal bilginin özellikleri şöyle olmalıdır:

5

Kavramsal Çerçeve ve Standartlardan yapılan aynen alıntılar metin içinde italik yazılmıştır.
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Temel Niteliksel Özellikler
Finansal bilginin faydalı olması için, ihtiyaca uygun olması (relevance) ve açıklamayı amaçladığı hususu gerçeğe uygun bir şekilde sunması
(faithful representation) gerekir (KÇ, NÖ4). KÇ’de bu iki özellik temel
niteliksel özellik olarak belirlenmiştir.
İhtiyaca Uygunluk: İhtiyaca uygun finansal bilgi, kullanıcılar tarafından verilen kararları etkileme gücüne sahiptir (KÇ, NÖ6). Finansal bilgi;
tahminlerde kullanılabilme, teyit etme veya her iki özelliği birden taşıyorsa, verilen kararları etkileme gücüne sahiptir (KÇ, NÖ7).
Önemlilik: Bir bilginin verilmemesi veya yanlış verilmesi kullanıcıların
belirli bir raporlayan işletmeye ilişkin finansal bilgiye dayanarak verecekleri kararları etkileyebiliyorsa bu bilgi önemlidir. Önemlilik, ihtiyaca
uygunluğun işletmeye özgü halidir (KÇ, NÖ11).
Gerçeğe Uygun Şekilde Sunum: Finansal raporlarda, ekonomik olaylar kelimelerle ve sayılarla ifade edilir. Finansal bilginin kullanıcılara
faydalı olabilmesi için ilgili olayları sunması yeterli değildir. Ayrıca açıklamayı amaçladığı ekonomik olayları gerçeğe uygun bir şekilde sunmalıdır. Gerçeğe uygun bir sunumun, tam anlamıyla sağlanabilmesi için üç
özelliğe sahip olması gerekir. Buna göre sunum tam, tarafsız ve hatasız
olmalıdır (KÇ, NÖ12).
Tam bir sunum; ekonomik olayın bir kullanıcı tarafından anlaşılması
için tanımlamalar ve açıklamalar da dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri içerir (KÇ, NÖ13).
Tarafsız sunum, finansal bilginin seçiminde ve gösteriminde önyargı
taşımaz (KÇ, NÖ13).
Hatasız sunum; ekonomik olayın tanımlanmasında hataların veya ihmallerin olmaması ve raporlanan bilginin elde edilmesinde kullanılan sürecin hatasız olarak seçilmiş ve uygulanmış olması anlamına gelir (KÇ,
NÖ14).
Destekleyici Niteliksel Özellikler
Karşılaştırılabilirlik (comparability), doğrulanabilirlik (verifiability),
zamanında sunum (timeliness) ve anlaşılabilirlik (understandability), ihtiyaca uygun ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulan finansal bilginin faydasını arttıran niteliksel özelliklerdir (KÇ, NÖ19).
Karşılaştırılabilirlik: Kullanıcılar bir yatırımın satılması ya da elde tu148
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tulması veya yatırım yapılacak işletmenin seçimi gibi alternatifler arasında tercih yapmayı gerektiren kararlar verirler. Bu doğrultuda, raporlayan
işletmeye ilişkin bilgiler diğer işletmelere ilişkin benzer bilgilerle ve aynı
işletmenin başka bir döneme ya da başka bir tarihe ait benzer bilgileri ile
karşılaştırılabiliyor ise daha faydalıdır (KÇ, NÖ20).
Tutarlılık, karşılaştırılabilirlik ile ilgilidir fakat aynı anlama gelmemektedir. Tutarlılık, raporlayan işletme bünyesinde dönemden döneme ya
da işletmeler arasında tek bir dönemde, aynı kalemler için aynı yöntemlerin uygulanması anlamına gelir (KÇ, NÖ22).
Doğrulanabilirlik: Doğrulanabilirlik, farklı bilgi düzeyindeki ve bağımsız gözlemcilerin belirli bir açıklamanın gerçeğe uygun sunulduğu hususunda görüş birliğine varabilmeleri (gözlemcilerin tam bir uzlaşmaya
varmaları gerekmez) anlamına gelir (KÇ, NÖ26).
Zamanında Sunum: Zamanında sunum, bilginin karar verenler açısından kararlarını etkileyebileceği zamanda mevut olması anlamına gelir
(KÇ, NÖ29).
Anlaşılabilirlik: Bilginin açık ve öz olarak sınıflandırılması, tanımlanması ve sunulması onu anlaşılır kılar (KÇ, NÖ30).
1.1.3. Finansal Tabloların Unsurları
Finansal durumu yansıtan bilançoda yer alan unsurlar KÇ’de şöyle tanımlanmıştır (KÇ, p. 4.4.):
“Varlık, geçmişte olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve hâlihazırda
işletmenin kontrolünde olan ve gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir.”
“Borç, geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi işletmenin ekonomik fayda sağlayabilecek değerlerinde bir çıkışa neden olacak mevcut
yükümlülüklerdir.”
“Özkaynaklar, işletmenin varlıklar toplamından yabancı kaynakların
indirilmesi suretiyle kalan kısmıdır.”
İşletmenin faaliyet sonuçlarının belirlendiği gelir tablosunun unsurları
olan gelir ve giderler ise şöyle tanımlanmıştır (KÇ, p. 4.25).
“Gelir, muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda işletme bünyesine
varlık girişi veya diğer şekillerdeki varlık çoğalmaları sonucunda artışı
veya özkaynaklarda hissedarların yatırdıkları fonlar dışındaki kalemlerde
artış meydana getiren borçlardaki azalmayı ifade eder.”
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“Giderler, muhasebe döneminde, ekonomik yaralarda varlık çıkışı veya
diğer şekillerdeki varlık eksilmeleri sonucundaki azalışları veya özkaynaklarda hissedarlara yapılan ödemelerin sonucunda ortaya çıkan azalmaların dışında özkaynaklarda azalma sonucunu doğuran borçlarda meydana
gelen artışları ifade eder”.
4.2. TFRS 10 - Konsolide Finansal Tablolar Standardı6: Temel İlkeler
Bağlı ortaklıkları bulunan ana ortaklığın, finansal tablolarını bağlı ortaklıkları ile birlikte tek bir işletmeymiş gibi sunması gerekmektedir. Buna
ilişkin ilkeleri TMS 27 Bireysel ve Konsolide Finansal Tablolar Standardı
belirlerken, TMS 27’den konsolide finansal tablolara ilişkin düzenlemeler
çıkarılmış, bazı temel değişiklikler yapılarak, TFRS 10 - Konsolide Finansal Tablolar Standardı yayınlanmıştır.
Bu raporlama standardının amacı, bir veya birden fazla işletmeyi kontrol eden işletmelerin hazırlaması ve sunması gereken finansal tabloların
ilkelerini belirlemektir (p.1). Bu amacın karşılanması için Standart, (a) Bir
veya daha fazla işletmeyi kontrol eden bir ana ortaklığa, konsolide finansal
tablolar hazırlama zorunluluğu getirmektedir. (b) Standart, konsolidasyonun temel kavramı olan kontrol kavramını tanımlamakta ve (c) yatırımcı
işletmenin yatırım yaptığı işletmeyi kontrol edip etmediğinin belirlenmesine dair kontrol ilkeleri sunmaktadır. (d) Bunun yanı sıra Standart, konsolide tabloların hazırlanmasında yapılması gereken muhasebeleştirme
hükümlerini de içermektedir (TFRS 10, p. 2-3).
4.2.1. Konsolide Finansal Tablo Hazırlamak Zorunda Olan İşletmeler
Bir işletmenin bir ya da daha fazla bağlı ortaklığı var ise, konsolide
finansal tablolarını hazırlama zorunluluğu vardır. Bazı durumlarda ana ortaklığın konsolide finansal tablolar hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumlar şunlardır (TFRS 10, p. 4):
Ana ortaklık başka bir işletmenin bağlı ortaklığı ise, ortaklarının
bilgilendirilmesi ve itiraz etmemiş olmaları durumunda,
6 TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011 tarih ve 28098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşletmeler isteğe bağlı olarak, bu Standardı 1/1/2013 tarihi
öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulamayı dipnotlarda göstermek
kaydıyla seçebilirler. Bu seçeneği seçen işletmeler tablolarında; TFRS 11, TFRS 12, TMS
27 (2011’de yayımlanan) ve TMS 28 (2011’de yayımlanan) Standartları da uygularlar.
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- Ana ortaklığın menkul kıymetleri kamuya açık bir piyasada işlem görmüyor olması veya işlem görmek üzere başvurmuş olmaması durumunda,
- Ana ortaklığın ana ortaklığının, TFRS’lerle uyumlu konsolide finansal tablolarını hazırladığı ve kamunun kullanımına sunduğu durumlarda
konsolide finansal tabloları hazırlamaları zorunlu değildir.
Ayrıca, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardının uygulandığı işten ayrılma sonrası fayda planları veya çalışanlara sağlanan diğer
uzun vadeli fayda planlarına da TFRS 10 uygulanmaz.
4.2.2. Kontrol İlkeleri
TFRS 10’nun temel kavramı kontrol’dür. Standartta, “yatırımcı bir
işletme, bir diğer işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere
maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkanına sahip
olduğu durumda yatırım yaptığı işletmeyi kontrol etmektedir (p. 6).
Standartta kontrolün nasıl değerlendirileceği yani kontrolün unsurları
şöyle belirlenmiştir (p. 7):
- Yatırımcı işletme yatırım yaptığı işletme üzerinde bir güce sahiptir.
- Yatırımcı işletme yatırım yaptığı işletme ile ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi olmaktadır.
- Yatırımcı işletme, elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için
yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkanına sahiptir.
Bu şartların birinde bir değişiklik olursa kontrol kavramı tartışılır.
TFRS 10, diğer ilgili TFRS’ler ile olan ilgiden söz etmektedir. Eğer iki
işletme yatırım yaptıkları bir işletmede kontrol şartını birlikte hareket ederek sağlıyor ise bu durumda işletmeler tek başlarına kontrolü sağlayamamaktadır. Bu nedenle payları ile ilgili muhasebe işlemlerini diğer TFRS’ler
(TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar veya TFRS 9 Finansal Araçlar gibi) uyarınca yapmalıdır
(p. 9). Bu durumlara aşağıda iki örnek verilmiştir.
Örnek 1: A ve B işletmeleri yatırım yaptıkları X işletmesinin yatırımları üzerinde önemli ölçüde etkiye sahiptirler. X işletmesi elektronik ürün
pazarlamasında önemli bir pazara sahiptir. Elektronik ürünün ithalatı kararı ve süreçleri A, bunların pazarlanması, fiyatlanması ve teknik hizmetleri
konusu ise B işletmesine aittir. Aslında A ve B, X işletmesini de uzman
oldukları bu alanları birlikte yapabilmek için oluşturmuşlardır. İşletmenin
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ilgili faaliyetleri üzerinde etkinlikleri açık ve net bir sözleşmeye de bağlı değildir. X işletmesinin finansal raporlamasını hangi yatırımcı işletme
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardına göre yapmalıdır?
Çözüm 1: Bu durumda TFRS 10’da belirtildiği üzere (p. 9), her iki işletmenin ancak birlikte kontrolü sağlama gücü vardır. Hiç bir yatırımcı işletme TFRS 10’u bu örnek için kullanmaz. Yatırımın türüne, payların oranı
ve pay sahipliğinin yapısına göre diğer TFRS’ler kullanılmalıdır (TFRS
11 Müşterek Anlaşmalar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki
Yatırımlar veya TFRS 9 Finansal Araçlar gibi). Bu örnekteki durum TFRS
11’e uygun düşmektedir. “Müşterek anlaşma, iki veya daha fazla tarafın
üzerinde müşterek kontrole sahip olduğu anlaşmadır” (TFRS 11, p. 4).
Örnek 2. A işletmesi B işletmesinin %90’nını satın alarak bünyesine
katmıştır. Bu işlem ile ilgili hangi TFRS uygulanacaktır?
Çözüm 2: İşlem bir birleşme işlemi olduğu için muhasebeleştirmede,
şerefiyenin hesaplanmasında TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı kullanılmalıdır. TFRS 10, işletme birleşmelerine ilişkin muhasebeleştirme
hükümlerini (işletme birleşmesi sırasında ortaya çıkan şerefiyeye ilişkin
hükümler de dâhil olmak üzere) ve bu hükümlerin konsolidasyon üzerindeki etkilerini düzenlememektedir (TFRS 10, p. 3).
4.2.2.1. Güç
TFRS 10 (p. 10) gücün varlığını şu şekilde belirtmektedir:
“Yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletmenin ilgili faaliyetlerini, diğer bir
ifadeyle yatırım yaptığı işletmenin getirilerini önemli ölçüde etkileyen faaliyetlerini yönetme imkânını hâlihazırda veren mevcut haklara sahip olduğunda,
yatırım yapılan işletme üzerinde güce sahiptir.” (TFRS 10, p. 10).
Yatırım yapan işletmenin, yatırım yaptığı işletme üzerinde gücünün
olup olmadığının belirlenmesinde, yatırım yapılan işletmenin ilgili faaliyetleri ve ilgili faaliyetleri yönetme hakkı veren hakların belirlenmesi gerekmektedir.
4.2.2.2. Getiriler
“Yatırımcı işletmenin, yatırım yaptığı işletme ile ilişkisi dolayısıyla elde
edeceği getiriler, yatırım yaptığı işletmenin performans sonuçlarına bağlı olarak değişkenlik gösterme potansiyeline sahip olduğunda; yatırımcı
işletme yatırım yaptığı işletmeyle ilişkisi dolayısıyla değişken getirilere
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maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi olmaktadır. Yatırımcının
getirileri sadece pozitif, sadece negatif veya bütün olarak pozitif ve negatif
olabilir.”(TFRS 10, p. 15).
4.2.2.3. Güç ile Getiriler Arasındaki İlişki
“Yatırımcı işletmenin, yatırım yaptığı işletme üzerinde kontrol sahibi
olabilmesi için, yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahip olması ve yatırım yaptığı işletme ile ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalması
veya bu getirilerde hak sahibi olması yeterli değildir. Yatırımcı işletmenin,
ayrıca, elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkanına sahip olması gerekir.”
(TFRS 10, p. 17).
4.2.3. Muhasebeleştirme Hükümleri
Standartta, konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uyulması gereken ilkeler aşağıdaki başlıklarda belirlenmiştir.
4.2.3.1. Yeknesak Muhasebe Politikaları
Ana ortaklık, konsolide finansal tablolarını hazırlarken, benzer koşullardaki benzer işlemler ve olaylar için yeknesak muhasebe politikaları kullanır (TFRS 10, p. 19).
4.2.3.2. Raporlama Tarihi
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ana ortaklık
ve bağlı ortaklık finansal tablolarının aynı raporlama tarihine sahip olması gerekmektedir (TFRS 10, p. B92).
4.2.3.3. Ölçme
Bir işletme, bağlı ortaklığının gelir ve giderlerini, bağlı ortaklık üzerinde kontrol sahibi olduğu tarihten kontrolü kaybettiği tarihe kadar konsolide finansal tablolara dahil eder. Bağlı ortaklığın gelir ve giderleri, edinim
tarihindeki konsolide finansal tablolara yansıtılmış varlık ve borç tutarlarına yansıtılmalıdır (TFRS 10, p. B88).
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4.2.3.4. Konsolidasyon İşlemleri
Standartta konsolidasyon işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlenmekte ve
böylece konsolidasyon işlemlerinde uyulması gereken ilkeler sıralanmaktadır. Buna göre konsolide finansal tablolar (TFRS 10, p. B86):
(a) Ana ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının varlık, yükümlülük, özkaynak, gelir, gider ve nakit akışlarına ait benzer kalemleri birleştirir.
(b) Ana ortaklığın her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri
ile her bir bağlı ortaklığın özkaynaklarından ana ortaklığın payına isabet
eden tutarları netleştirir (elimine eder) (ilgili şerefiyenin nasıl muhasebeleştirileceği TFRS 3’te açıklanmıştır).
(c) Grup işletmeleri arasındaki işlemlerle ilgili özkaynak, gelir, gider
ve nakit akışları ile grup içi varlık ve borçların tümünü elimine eder (stoklar ve duran varlıklar gibi varlıklarda muhasebeleştirilen grup içi işlemler
sebebiyle oluşan kâr veya zararlar tamamen elimine edilir). Grup içi zararlar, konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken bir değer düşüklüğünü gösterebilir. Grup içi işlemlerden kaynaklanan kâr veya zararların
elimine edilmesi sırasında ortaya çıkan geçici farklar için TMS 12 Gelir
Vergileri Standardı hükümleri uygulanır.
4.2.3.5. Kontrol Gücü Olmayan Paylar (Azınlık Payları)
Kontrol gücü olmayan paylar, bir bağlı ortaklığın doğrudan doğruya
veya dolaylı olarak ana ortaklığa ait olmayan paylarıdır (TFRS 10, Ek
A). Yatırım yapan işletme (ana ortaklık), yatırım yapılan işletmenin (bağlı
ortaklık) hisse senetlerinin belirli bir kısmını satın aldığında, geri kalan
hisse senetleri kontrol gücü olmayan payları (azınlık paylarını) temsil etmektedir.
Konsolide finansal tablolarda, bağlı ortaklıkların varlık ve yükümlüklerinin (konsolide bilançoda), gelirlerinin ve giderlerinin (konsolide gelir
tablosunda), tamamı gösterilmektedir. Fakat, ana ortaklık bağlı ortaklığın
hisselerinin tamamına sahip olmadığı durumlarda, varlık ve yükümlülüklerin, gelir ve giderlerin bir kısmı üçüncü kişilere ait olacağından, bu unsurlar üzerinde üçüncü kişilerin haklarını temsil eden bölümlerin finansal
tablolarda ayrı gösterilmesi gerekir (Demir ve Bahadır, 2009, 75). TFRS
10’da bu duruma ilişkin şu ifadeler yer almaktadır:
“Ana ortaklık, kontrol gücü olmayan payları konsolide finansal durum
tablosunda özkaynaklar içerisinde, kendi ortaklarının özkaynaklardaki
paylarından ayrı olarak gösterir” (TFRS 10, p. 22).
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“İşletme kar veya zararı ve diğer kapsamlı gelirin her bir bileşenini,
ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara dağıtır. İşletme ayrıca, toplam kapsamlı geliri, ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol
gücü olmayan paylara da dağıtır” (TFRS 10, B94).
4.2.3.6. Kontrolün Kaybı
Ana ortaklık bir bağlı ortaklığı üzerindeki kontrolü kaybettiğinde
(TFRS 10, p. 25-26):
(a) Kontrolünü kaybettiği eski bağlı ortaklığının varlıklarını ve borçlarını konsolide finansal durum tablosu dışı bırakır.
(b) Eski bağlı ortaklığında devam eden her türlü yatırımını, kontrolü
kaybettiği andaki gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal tablolara
yansıtır. Söz konusu ilk muhasebeleştirmeden sonra ise bu yatırımları ve
eski bağlı ortaklıkla arasındaki borç veya alacakları ilgili TFRS’ler uyarınca muhasebeleştirir. Tespit edilen gerçeğe uygun değer, geriye kalan
yatırımın TFRS 9 uyarınca finansal varlık olarak muhasebeleştirilmesi
durumunda, finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesi sırasındaki gerçeğe uygun değeri olarak; geriye kalan yatırımın iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım olarak nitelendirilmesinin uygun olması durumunda ise,
iştirak veya iş ortaklığı yatırımının ilk muhasebeleştirilmesi sırasındaki
maliyeti olarak dikkate alınır.
(c) Kontrolü sağlayan önceki paylara atfedilebilen, kontrolün kaybıyla
ilişkili kazanç veya kayıpları muhasebeleştirir.
4.2.4. TFRS 10 Kapsamında Konsolide Bilanço Hazırlanmasına
İlişkin Bir Örnek7:
A işletmesi, B işletmesinin %80 payını 31.12.2010 tarihinde defter değeri üzerinden satın almıştır. Yapılan çalışmalarda B işletmesinin defter
değerinin gerçeğe uygun değerini yansıttığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla şerefiye söz konusu değildir. A işletmesi B işletmesinin yatırım kararlarından yönetim kararlarına kadar her türlü faaliyetinde (ilgili faaliyetler)
tek başına söz sahibidir.

7

(Akbulut ve Yanık, 2010, 626) ve (Karğın, 2011, 129)’dan yararlanılarak geliştirilmiştir.
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Tablo 2: Satın Alma Öncesi ve Sonrası A ve B İşletmelerinin Bilançoları
Kalemler

Satın Alma Öncesi Bilançolar

Satın Alma Sonrası Bilançolar

A İşletmesi

A İşletmesi

B İşletmesi

B İşletmesi

Varlıklar
Kasa

40.000

30.000

40.000

30.000

Bankalar

90.000

5.000

10.000

5.000

Ticari Alacaklar (net)

80.000

20.000

80.000

20.000

Stoklar

30.000

20.000

30.000

20.000

Bağlı Ortaklıklar
Binalar (net)

-

-

80.000

-

130.000

100.000

130.000

100.000

Demirbaşlar (net)

30.000

25.000

30.000

25.000

Toplam Varlıklar

400.000

200.000

400.000

200.000

125.000

95.000

125.000

95.000

20.000

5.000

20.000

5.000

Kaynaklar
Ticari Borçlar (net)
Öd. Ver. ve Yas.
Karş.
Çıkarılmış
Tahviller

5.000

5.000

Sermaye

250.000

100.000

250.000

100.000

Toplam Kaynaklar

400.000

200.000

400.000

200.000

A işletmesi (ana ortaklık), B işletmesinin (bağlı ortaklık) %80 hissesini
80.000 TL’ye satın almış ve ödemeyi bankalar hesabı üzerinden yapmıştır.
Satın alma işleminin ardından ana ortaklık ve bağlı ortaklığın bilançoları, satın alma öncesi bilançolarla birlikte karşılaştırmalı olarak tablo 2’de
verilmiştir. Satın alma sonrası bilançoların toplamlarında her hangi bir değişiklik olmazken, ana ortaklığın bilançosundaki varlık kalemlerinde satın
alma işlemine bağlı olarak değişiklik olmuştur. Ana ortaklığın bankalar
hesabı 80.000 TL azalırken, bağlı ortaklıklar hesabı 80.000 TL artmıştır.
4.2.4.1. A İşletmesinin B İşletmesini Satın Aldıktan Sonra Düzenleyeceği Konsolide Bilanço
TFRS 10’a göre B işletmesinin kontrolü açık ve net olarak A işletmesindedir. Çünkü A işletmesi B işletmesinin oy haklarının %80’ine sahiptir.
• Satın almadan sonra, konsolide finansal tabloları hazırlayabilmek için
öncelikle (i) ana ortaklık ile bağlı ortaklığın raporlama dönemlerinin aynı
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olup olmadığı ve (ii) benzer işlemler ve olaylara ilişkin aynı muhasebe
politikalarının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir. Örneğimizde bu iki
hususta ana ortaklık ve bağlı ortaklığı arasında farklılık olmadığı tespit
edilmiştir.
• Satın alma işlemi sonucunda şerefiye ve kontrol gücü olmayan payların ortaya çıkıp çıkmadığı belirlenir. Örneğimizde şerefiye söz konusu
değil iken, bağlı ortaklığın %20’sinin üçüncü kişilerin elinde bulunması
nedeniyle kontrol gücü olmayan paylar vardır. Kontrol gücü olmayan payların bilançoda gösterimi eliminasyon işlemleri sırasında yapılacaktır.
• Ana ortaklık ve bağlı ortaklığın finansal tablo kalemleri satır satır toplanır.
• Ana ortaklığın bilançosundaki bağlı ortaklığa ilişkin yatırımın defter
değeri (80.000 TL) ile bağlı ortaklığın özkaynaklarındaki ana ortaklığın
payına isabet eden tutar elimine edilir. Bu işlemlerin ardından oluşturulan
konsolide bilanço tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3: A ve B Satın Alma Döneminde Düzenlenen Konsolide Bilanço
Kalemler

A İşletmesi

B İşletmesi

Borç

Varlıklar

Konsolide
Bilanço

Eliminasyon
Alacak

Kasa

40.000

Bankalar

10.000

5.000

15.000

Ticari Alacaklar (net)

80.000

20.000

100.000

Stoklar

30.000

20.000

Bağlı Ortaklık

80.000

Binalar (net)

30.000

70.000

50.000
80.000

130.000

100.000

230.000

Demirbaşlar (net)

30.000

25.000

55.000

Toplam Varlıklar

400.000

200.000

520.000

125.000

95.000

220.000

20.000

5.000

25.000

Kaynaklar
Ticari Borçlar (net)
Öde. Veri ve Yasal Karş.
Çıkarılmış Tahviller
Sermaye

5.000
250.000

5.000
100.000

100.000

Azınlık Payları
Toplam Kaynaklar

400.000

200.000

100.000

250.000
20.000

20.000

100.000

520.000
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4.2.4.2. Kontrolün Kaybedilmesi
2011 Ocak ayı içinde yapılan finansal değerlendirmelerde pazar değerinin yüksekliği dikkate alınarak, B işletmesinin satışının uygun olacağı
ancak bu satışın tamamıyla elden çıkarma olmayacağı gündeme gelmiştir.
Bunun üzerine A işletmesi yönetimi B işletmesi üzerindeki payını gerçeğe
uygun değer üzerinden %80’den %20’ye indirme kararı almıştır. Yapılan
birkaç uzman değerlemesinden sonra, B işletmesinin gerçeğe uygun değerinin 150.000 TL olduğu belirlenmiştir.
Satış işleminin ardından A işletmesi artık B işletmesindeki kontrolünü
kaybetmiştir. Bu durumda, B işletmesi A işletmesinin bağlı ortaklığı değildir.
• Böylece A işletmesi eski bağlı ortaklığının (B işletmesi) varlık ve yükümlülüklerini (ters kayıtla) bilanço dışı bırakacaktır.
• Kontrolün kaybından sonra, B işletmesinde kalan yatırımını (%20)
gerçeğe uygun değer üzerinden (iştirakler olarak) raporlayacaktır.
• Ayrıca, yatırım yapılan işletme üzerinde kontrol kaybına neden olan
işlem yani satış nedeniyle elde ettiği bedeli (satış kazancını) raporlayacaktır. Örnekte satış kazancı özkaynaklarda gösterilmiştir.
Kontrol kaybına neden olan satış işlemine ilişkin hesaplamalar (tablo 4
ve tablo 5) ve satış işleminin ardından oluşturulan bilanço (tablo 6) aşağıdaki gibidir.
Tablo 4: Kontrolün Kaybedilmesi (% 60 Payın Satışı)
B’nin Defter Değeri
B’nin Gerçeğe Uygun Değeri
B’de Kontrol Gücü Olmayan Payların (%20) Defter
Değeri
Gerçeğe Uygun Değeri Üzerinden A’nın B’deki
%60’lık Pay Satışı
A’daki Kontrol Gücü Olmayan Paylar %20 (A’nın
yeni payı)
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Tablo 5: A İşletmesinin Satış Kazancı
Satış Tutarı
Kalan pay
Toplam

90.000
30.000
120.000

B İşletmesinin Net Tanımlanabilir Varlıkları

(80.000)

Satış kazancı

40.000

Tablo 6. A İşletmesinin B İşletmesinde Kontrolü Yitirmesi
Kalemler

A İşletmesi

B İşletmesi

Kasa

40.000

30.000

Bankalar

10.000

Ticari Alacaklar (net)

80.000

Stoklar

30.000

20.000

Bağlı Ortaklık

80.000

A İşletmesinin
Satış Sonrası
Bilançosu

Eliminasyon
Borç

Alacak

90.000

30.000

130.000

5.000

5.000

10.000

20.000

20.000

80.000

20.000

30.000

Varlıklar

80.000

İştirakler

30.000

30.000

Binalar (net)

130.000

100.000

100.000

130.000

Demirbaşlar (net)

30.000

25.000

25.000

30.000

Ticari Borçlar (net)

125.000

95.000

95.000

125.000

Öde. Veri ve Yasal
Karş.

20.000

5.000

5.000

20.000

Çıkarılmış Tahviller

5.000

Toplam Varlıklar

Sermaye
Azınlık Payları
Toplam Kaynaklar

440.000

250.000

5.000
100.000

100.000

40.000

290.000

20.000

20.000

0
440.000

1.3. Kavramsal Çerçevedeki Temel Kavramlarla TFRS 10’nun İlişkisi
Konsolide finansal tablolar, ana ortaklığın ve onun bağlı ortaklıklarının varlıklarının, borçlarının, özkaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin
ve nakit akışlarının tek bir işletmeninki gibi sunulduğu, bir gruba ait finansal tablolardır (TFRS 10, Ek A). Yani, konsolide finansal tablolar bir
şirketler grubuna ait tablolardır. Bu tablolardaki varlık ya da borç kalemleri
ana şirketin sahip olduğu değil kontrol ettiği büyüklükleri göstermektedir
(Özkan ve Erdener Acar, 58).

OCAK - ŞUBAT 2013

159

MALİ

ÇÖZÜM

Bağlı ortaklıklar, yatırım yapan işletmenin bireysel bilançosunda bir
varlığı olarak raporlanır ve yatırımcı işletmenin bir başka işletme üzerindeki paylarını ifade eder. Bir başka işletmedeki payları nedeniyle, yatırımcı
işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları etkilenecektir. Ayrıca bu paylar nedeniyle bir yandan çeşitli risklere maruz kalırken, diğer yandan fayda da sağlayacaktır.
Konsolidasyon, finansal tabloların ancak ana ortaklık ve tüm bağlı ortaklıklarının tek bir işletme olarak ele alınması sonucunda anlamlı olacağı
varsayımına dayanır. Bağlı ortaklıklar ayrı hukuki işletmeler olmalarına
rağmen, ana ortaklık tarafından kontrol edilmektedir. Bu nedenle, ekonomik özün yasal biçime üstünlüğü gereği (özün önceliği), ayrı işletmelerin
faaliyetlerinin sonuçlarının ve finansal durumlarının konsolide finansal
tablolarda bir arada raporlanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (Demir
ve Bahadır, 2012, 107). Böylece ana ortaklığın ve bağlı işletmelerden oluşan işletme topluluğunun belirli bir döneme ait faaliyetlerinin ne şekilde
sonuçlandığını belirlemek yoluyla, bu topluluğun ekonomik gücü ve finansal yapısı hakkında önemli bilgiler edilir (Yardımcıoğlu, 2008, 149).
Çerçeveye dayalı öğretme, işletmenin ekonomik kaynakları (varlıkları)
ve talep haklarını (yükümlülüklerini), kaynak ve haklardaki değişimleri ve
diğer işlem ve olayların muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasını, finansal
tabloların amacı ve bu amaçtan elde edilen diğer temel kavramlarla ilişkilendirir.
Konsolide finansal tablolardaki bilgiler, finansal bilgi kullanıcılarına (mevcut ve potansiyel yatırımcılar, borç verenler ve diğer kreditörler)
gruba kaynak sağlama kararlarını verirken grubun gelecekteki net nakit
girişlerini daha iyi değerlendirmelerine yardım eder. Grup (ana ortaklık ve
bağlı ortaklıkları) hakkında bilgi olmadan (yani konsolide finansal tablolar
hazırlanmadan) finansal bilgi kullanıcılarının gerek ana ortaklığın gerekse bağlı ortaklıklarının özkaynağa dayalı finansal araçlarını ve borçlanma
araçlarını satın alma, satma veya elde tutma kararlarını ve kredi ve benzerlerinin sağlanması ya da ödenmesi kararlarını sağlıklı bir şekilde vermeleri
kolay değildir. Çünkü ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların bireysel finansal
tabloları, grup hakkında bilgi vermez. Ana ortaklığın bireysel finansal tablosunda, bağlı ortaklığı sadece bir varlık kalemi olarak yer alacaktır. Finansal bilgi kullanıcıları bu varlığa sahip olması nedeniyle ana ortaklığın elde
edebileceği gelirler ve katlanmak durumunda kalacağı riskler hakkında
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bilgi sahibi olamayacaktır. Bu nedenle, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının
tek bir işletme gibi ele alınarak konsolide finansal tablolarının hazırlanması, finansal bilgi kullanıcılarının fon sağlama kararlarında faydalı olacaktır.
1.4. TFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar Standardının Uygulanmasında Yargılar Hakkında Farkındalık Yaratmak
4.4.1. TFRS 10’da Yargı Gerektiren Alanlar
KÇ’ye dayalı öğretme yaklaşımında, öğretilecek standardın temel ilkeleri ile KÇ’deki temel kavramlar ile ilişkinin kurulmasının ardından, en
önemli konu söz konusu standartta tahmin ve yargı kullanımına ilişkindir.
Tahmin ve yargı konusu, standardın öğretildiği düzeylere göre önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Çünkü, herhangi bir konuda mesleki yargı kullanabilme eğitimle ve tabii ki zaman içinde kazanılacak mesleki tecrübeyle
edinilebilecek bir yetenektir.
Standartların birinci aşamada öğretiminde, TFRS 10’un uygulanmasında tahmin ve yargı kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak yeterli olacakken, ikinci aşamada tahmin ve yargı anlayışının geliştirilmesi, üçüncü
aşamada ise tahmin ve yargıda bulunma yeteneğinin geliştirilmesi ve anlayışın güçlendirilmesi hedeflenmelidir (Wells ve Tarca, 2012).
UFRS’lere göre, finansal tabloları hazırlayanlar, ana ortaklık ve bağlı
ortaklıkları hakkında, finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyacına uygun bilginin, gerçeğe uygun bir şekilde sunulması için konsolide finansal tabloları
hazırlarken pek çok tahmin ve yargıda bulunmak durumundadır.
Daha önce de belirtildiği gibi, TFRS 10’daki temel kavram “kontrol”dür.
Yatırımcı işletme yatırım yaptığı işletmeyi kontrol edip etmediğini değerlendirerek, ana ortaklık olup olmadığını belirlemelidir. Standartta üç
kontrol unsuru; (i) yatırım yapılan işletme üzerinde güce sahip olma, (ii)
yatırım yapılan işletmeyle ilişkilerinden dolayı değişken getirilere maruz
kalma veya bu getirilerde hak sahibi olma ve (iii) değişken getirilerin miktarını etkileme gücüne sahip olma, şeklinde ifade edilmektedir. Yatırımcı
işletme, yatırım yaptığı işletmeyi kontrol edip etmediğini değerlendirirken
bu üç unsuru göz önünde bulunduracaktır.
TFRS 10’da tahmin ve yargıda bulunmayı gerektiren alanlar büyük ölçüde, yatırımcı işletmenin, yatırım yaptığı işletme üzerinde kontrolü olup
olmadığının belirlenmesine (üç kontrol unsurunun sağlanıp sağlanmadığıOCAK - ŞUBAT 2013
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na ilişkin tahmin ve yargılar) ilişkindir. TFRS 12 – Diğer İşletmelerdeki
Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı da, yatırımcı işletmenin yatırım yaptığı işletmeyi kontrol edip etmediğini belirlerken yaptığı bu önemli yargılar
ve varsayımları açıklama zorunluluğu getirmektedir (TFRS 12, p. 7a-8-9).
TFRS 10’daki yargı kullanımı gerektiren alanlar şöyle sıralanabilir
(Deloitte, 2012, p. 5).
• İlgili faaliyetlerin belirlenmesi: İlgili faaliyetler üzerindeki karar verme gücü, kontrolün bir unsurudur. Fakat bütün kararlar ilgili faaliyetlerle
ilgili olmayabilir. Bu nedenle, yatırım yapılan işletmenin ilgili faaliyetlerinin belirlenmesi yargı kullanımını gerektirebilir.
• Yatırımcıya güç sağlayan sözleşmelerin belirlenmesi: Güç, oy haklarından sağlanabileceği gibi, oy hakkından farklı haklardan ve sözleşmelerden de sağlanabilir. Bu durumda, yatırım yapan işletmeye güç sağlayan
sözleşmelerin belirlenmesinde yargı kullanımı gerekecektir.
• Fiili (de facto) güç: Bazı durumlarda yatırımcı oy haklarının %50’sinden daha azına sahip olsa bile, yatırım yapılan işletme üzerinde gücü olabilir. Fiili gücün olup olmadığını belirlemek için yargı kullanımı gerekebilir.
• Potansiyel oy hakları: Potansiyel oy haklarının göz önünde bulundurulması gereklidir. Hatta şu anda uygulanabilir olmayan potansiyel oy
haklarının da (forward sözleşmeleri de dahil olmak üzere, dönüştürülebilir
araçlardan veya opsiyonlardan kaynaklanan potansiyel oy hakları gibi) göz
önünde bulundurulması gerekir.
• Koruyucu nitelikteki haklara karşı karar verme hakları (asli haklar): Hakların bazıları, koruyucu nitelikteki haklardır ve bu haklar kontrolün bir göstergesi değildir. Koruyucu haklarla, karar verme haklarını birbirinden ayırt etmek zor olabilir.
• Asillere karşı vekiller: Bazı karar vericiler, bir diğer yatırımcının vekili olarak davranabilirler. Eğer karar vericiler, başka bir yatırımcının vekili iseler, karar verme asil olarak diğer yatırımcıya atfedilir.
• Yapılandırılmış işletmelerin değerlendirilmesi: Bu alan da çok karmaşık ve yargıya dayalı bir alandır.
4.4.2. TFRS 10’da Yargı Kullanımı: İlgili Faaliyetlerin Belirlenmesi
Yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletme üzerinde ne zaman güce sahip olur?
Yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletmenin “ilgili faaliyetlerini” yönetme imkânını veren haklara sahip olduğunda, yatırım yaptığı işletme
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üzerinde güce sahip olmaktadır. Dolayısıyla, yatırımcı işletmenin yatırım
yaptığı işletme üzerinde güce sahip olup olmadığının belirlenmesinde “ilgili faaliyetler” ve “mevcut haklar” belirleyici kavramlar olmaktadır.
İlgili faaliyetler, “yatırım yapılan işletmenin getirilerini önemli ölçüde
etkileyen faaliyetlerdir”. Standartta ilgili faaliyetlere şunlar (bütün örnekleri kapsamamakla birlikte) örnek verilmektedir (TFRS 10, p. B11-B12):
- Mal ve hizmetlerin alımı ve satımı,
- Finansal varlıkları elde tutma süresince yönetimi,
- Varlıkların seçimi, edinimi veya elden çıkarılması,
- Yeni ürün ve süreçlerin araştırılması ve geliştirilmesi,
- Finansman yapısının belirlenmesi veya fon edinimi,
- Bütçelerin yapılması,
- Yatırım yapılan işletmenin kilit yönetici personelinin veya hizmet
sağlayıcılarının atanması ve ücretlerinin belirlenmesi ile işlerine veya hizmetlerine son verilmesi.
Yatırım yapılan işletmenin getirilerini önemli ölçüde etkileyen ilgili faaliyetlerin belirlenmesi bazı durumlarda yargı kullanımını gerektirebilir.
Örneğin, iki veya daha fazla sayıda yatırımcı işletmenin, yatırım yapılan
işletmenin farklı ilgili faaliyetlerini farklı zamanlarda tek taraflı yönetme
imkânı olduğunda, hangi yatırımcının yatırım yapılan işletme üzerinde
güce sahip olduğunun belirlenmesi gerekir. TFRS 10, bu durumlarda yatırım yapılan işletmenin getirilerini en önemli şekilde etkileyen faaliyetleri
yönetme imkânına sahip olan yatırımcı işletmenin güce sahip olduğunu
belirtmektedir.
Örnek: (TFRS 10, B13)
• İki yatırımcı işletme (Yatırımcı X ve Yatırımcı Y) tıbbi bir ürün geliştirmek ve pazarlamak üzere bir işletme oluşturmuşlardır.
• Yatırımcı X, tıbbi ürünün geliştirilmesi ve düzenleyici kuruluştan gerekli onayın alınmasıyla ilgili tüm kararlardan sorumludur. Yatırımcı Y ise,
düzenleyici kuruluşun onayının ardından, ürünün üretimi ve pazarlaması
ile ilgili kararlardan tek başına sorumludur.
• Eğer, tıbbi ürünün geliştirilmesi, düzenleyici kuruluştan gerekli onayın alınması, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin hepsi birden, ilgili faaliyet olarak kabul edilirse, yatırımın getirilerini en önemli şekilde etkileyen
faaliyetlerin belirlenmesi gerekecektir. Bu nedenle hem Yatırımcı X hem
de Yatırımcı Y’nin yatırımın getirilerini en önemli şekilde etkileyen faaliyetlerini yönetip yönetmediğini belirlemeleri gerekmektedir.
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• Yatırımcı işletmeler, bu belirlemeleri yaparken aşağıdaki hususları
göz önünde bulundurmalıdırlar:
(i) Yatırım yapılan işletmenin amacı ve oluşumu,
(ii) Tıbbi ürünün değerinin yanında, kar marjını, hasılatı ve yatırım yapılan işletmenin değerini belirleyen faktörleri,
(iii) Her bir yatırımcı işletmenin (ii)’de sayılan faktörlerle ilgili karar verme yetkisinin, yatırım yapılan işletmenin getirilerine etkisi ve
(iv) Yatırımcı işletmenin getirilerdeki değişikliğe maruz kalma
düzeyi.
• Bu örnekte ayrıca, X ve Y işletmeleri şunları da göz önünde bulundurur:
(i) Düzenleyici kuruluşlardan onayın alınmasına ilişkin belirsizlikler ve onay sürecinde gerekli olan çaba (yatırımcı işletmenin
başarılı bir şekilde tıbbi ürünleri geliştirmesi ve gerekli onayları
almasına ilişkin geçmişini de göz önünde bulundurmak suretiyle)
(ii) Geliştirme aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanmasının
ardından hangi yatırımcı işletmenin tıbbi ürünü kontrol ettiği.
TFRS 10’da yer alan bu örnekte, hangi faaliyetlerin yatırım yapılan işletmenin getirilerini en önemli şekilde etkileyen faaliyet olarak kabul edileceği belirtilmemiştir. Eğer en önemli şekilde etkileyen faaliyet olarak,
tıbbi ürünün geliştirilmesi ve düzenleyici kuruluştan onayın alınması kabul
edilirse, bu faaliyetleri yönetme gücüne sahip olan yatırımcı X, sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren güce sahip olacaktır. Eğer en önemli şekilde etkileyen faaliyet olarak, tıbbi ürünün üretimi ve pazarlanması kabul
edilirse, bu faaliyetleri yönetme gücüne sahip olan yatırımcı Y, sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren güce sahip olacaktır (Ernest & Young,
2012, p. 10). Yatırımcı işletmeler belki de işletmenin ilgili faaliyetlerini iki
aşamalı olarak kabul edecekler; Yatırımcı X birinci aşamada (ürünün geliştirilmesi ve düzenleyici otoriteden izin alınması) ilgili faaliyetler üzerinde
kontrole sahip olacak, Yatırımcı Y ise ikinci aşamada (ürünün üretimi ve
pazarlaması) ilgili faaliyetler üzerinde kontrole sahip olacaktır.
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5. SONUÇ
Ülkelerin farklı muhasebe standartlarına sahip olması, finansal bilgilerin karşılaştırılmasını zorlaştırmakta, sermaye piyasalarından fon toplanması sürecinde engel teşkil etmekte, bunlara ek olarak uluslararası şirket
alım-satım ve birleşmelerinde zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır.
Bütün bu olumsuzlukların giderilmesi ise, farklı ülkelerde uygulanan farklı
muhasebe ve finansal raporlama standartlarının birbirine uyumlu hale getirilmesi yani tüm ülkelerde aynı muhasebe ve finansal raporlama standartlarının aynı biçimde uygulanması zorunluluğunu karşımıza çıkarmaktadır.
Bu ise, uluslararası kabul gören muhasebe ve finansal raporlama standartları ile mümkün olabilecektir (İbiş ve Özkan, 2006, 27). Günümüzde
120’yi aşkın ülkede olduğu gibi ülkemizde de UFRS’ler uygulanmaya başlamış ve UFRS’ler Türk Muhasebe Sisteminin bir parçası haline gelmiştir.
UFRS’ler her muhasebe olayına kesin cevaplar vermek yerine, KÇ
temelinde ilkelerin belirlendiği ve uygulamada pek çok tahmin ve yargı
gerektiren bir yapıdadır. UFRS’lerin ilke temelli doğası ve bunun bir sonucu olarak uygulama sürecinde çok sayıda tahmin ve yargı kullanımını
gerektirmesi, UFRS’lerin nasıl öğretilmesi gerektiği sorusunu gündeme
getirmiştir.
Başta UFRS Eğitim Girişimi olmak üzere, muhasebe ve eğitimi ile ilgili
diğer uluslararası kuruluşlar, UFRS’lerin KÇ’ye dayalı olarak öğretilmesini önermektedir. UFRS Eğitim Girişimi, KÇ’ye dayalı eğitimi, farkındalık
yaratarak, eğitim materyalleri geliştirerek, toplantılar düzenleyerek ve muhasebe eğitimcilerini teşvik ederek desteklemektedir.
KÇ’ye dayalı eğitimde, öğrencilere ilk önce KÇ’deki temel kavramlar
ile öğretilecek standardın temel ilkeleri öğretilmekte, ardından KÇ’deki
temel kavramlarla standart ilişkilendirilmekte ve son olarak da, standardın uygulanmasında tahmin ve yargı kullanımına ilişkin uygulamalar yer
almaktadır.
Bu çalışmada, KÇ’ye dayalı öğretim yaklaşımı, TFRS 10 Konsolide
Finansal Tablolar Standardı ile örneklendirilmeye çalışılmıştır. Örnekte ilk
olarak KÇ’deki temel kavramlar kısaca aktarılmış ve KÇ’deki bazı ilgili
temel kavramlarla TFRS 10’nun ilişkisi kurulmuştur. TFRS 10’nun temel
ilkelerinin kısaca anlatılmasından sonra ise, konsolide bilanço hazırlanmasına ilişkin bir örnek verilmiştir. Çalışmada son olarak TFRS 10’nun uygulanmasında yargı kullanımı gerektiren durumlara değinilerek konu bir
örnek ile aktarılmıştır.
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KÇ’ye dayalı öğretimin faydaları ise şöyle sıralanabilir (Wells ve Tarca,
2012, p. 24):
(i) KÇ, UFRS’lerin tutarlı ve mantıklı formülasyonunu kolaylaştırdığı için, UFRS’lerin tutarlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
(ii) KÇ, finansal tabloların dayalı olduğu, tahmin, yargı ve yöntemlerin altında yatan kavramları oluşturduğu için, UFRS’lerin uygulanması için gerekli olan yargı kullanımı için bir temel sağlar.
(iii) UFRS’ler sürekli değişen ve gelişen bir yapıdadır. Bu nedenle, muhasebecilerin UFRS bilgilerini sürekli güncellemeleri gerekmektedir. İşte, KÇ’ye dayalı öğretim, UFRS bilgi ve yeterliliklerinin
sürekli olarak güncellenmesini sağlayacak bir temel oluşturur.
UFRS’lerin başarılı bir şekilde uygulanmasında, meslek mensuplarının tahminde bulunma ve mesleki yargı kullanımındaki bilgi, beceri ve
yetenekleri çok önemlidir. Bu yeterliliklerin kazandırılmasında da gerek
meslek mensuplarının meslek içi eğitimlerine gerekse geleceğin muhasebecilerini yetiştiren eğitim programlarına ve tabii ki eğitimcilerine önemli
görevler düşmektedir. Eğitimciler, UFRS’lerin her aşamada öğretiminde,
uygulanma sürecinde gerekli olan yargı kullanımına ilişkin başlangıçta farkındalık yaratmalı, ileri aşmalarda ise yargı kullanımına ilişkin yetkinlik
kazanmalarını sağlamalıdırlar.
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TTK’NIN ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASI
İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
Soner ALTAŞ*
Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde sermaye azaltımına ilişkin olarak birtakım yenilik ve değişiklik öngörmektedir. Sermaye
azaltımına gidilmesinin nedenlerinin açıklanmasının zorunlu kılınması,
alacaklılara yapılacak ilanların uygulamada karşılaşılan sıkıntıları giderecek şekilde düzenlenmesi ve alacaklılara iptal davası açma hakkı getirilmesi bu yeniliklerden ve değişikliklerden bazılarıdır. Bu çalışmada, Türk
Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerde sermaye azaltılması için öngördüğü temel yenilikler ve değişiklikler üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sermayenin azaltılması, alacaklı, ilan, iptal davası, zamanaşımı.
1. GİRİŞ
Kısaca tarif etmek gerekir ise, esas sermayenin azaltılması, anonim şirketin esas sözleşmesinde yazılı olan sermayenin toplam itibari değerinin
rakamsal olarak indirilmesidir. Örneğin, her biri 1 TL itibari değere sahip
100.000 paydan oluşan 100.000.-TL esas sermayeli bir şirketin sermayesinin değişik yöntemlerle 50.000.-TL’ye indirilmesi sermaye azatlımıdır
(ÜNAL, 2006). Anonim şirketlerde esas sermayenin azaltılması, ETK’nın
396 ilâ 398. maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca, ETK’nın, anonim şirketin mali durumunun bozulmasına ilişkin 324. maddesi ile kendi hisse
senetlerini satın almasına ilişkin 329. maddesinde de, sermaye azaltımına
göndermede bulunan hükümlere yer verilmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.2.2011) (TTK)1’nda
ise esas sermaye sistemi yanında kayıtlı sermaye sistemine de yer verilmiş
ve anonim şirketlerin sermayelerini azaltmaları hususunda birtakım yenilikler ve değişiklikler öngörülmüştür. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı Türk
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
1 Çalışmamızda, karışıklığa sebebiyet vermemek için, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu için Eski Ticaret Kanunu manasında ETK, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu için de Türk Ticaret Kanunu manasında TTK kısaltmaları kullanılmıştır.
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Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerde sermaye azaltılması için öngördüğü temel yenilikler ve değişiklikler ele alınacaktır.
2. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASINA
İLİŞKİN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
2.a. Esas Sermayenin Azaltılmasının Sebeplerinin, Amacının ve
Usulünün Açıklanmasının Zorunlu Hale Getirilmesi
ETK’nın 396 ilâ 398. maddelerinde esas sermayenin azaltılmasına gidilmesinin nedenlerinin açıklanmasına dair bir zorunluluk bulunmamakta
idi. TTK’da ise esas sermayenin azaltılması hususunun görüşüleceği genel
kurul toplantısına ilişkin çağrı ilânlarında, mektuplarda ve eğer şirket internet sitesi yükümlülüğüne tabi ise yapılacak internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve
azaltmanın ne şekilde yapılacağının ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanması zorunlu tutulmuştur (TTK, m.473/f.1).
Anonim şirketleri, esas sermayeyi azaltmaya yönelten yönlendiren iki
temel sebep vardır. Bunlardan birincisi, şirketin ihtiyacının üzerinde bir
sermayeye sahip olması, diğeri ise varolan bilanço açıklarının (zararların)
kapatılmasıdır.
İhtiyacının üzerinde sermayeye sahip olunması halinde, atıl sermayenin
varlığı gündeme gelecek ve bu durum şirket kâr payı oranlarını olumsuz
yönde etkileyecektir. Örneğin; esas sermayesi 100.000.- TL olan bir şirket
yılda 10.000. TL kâr elde ediyorsa, şirketin kâr oranı yıllık %10 olacaktır.
Bu şirkette sermayenin yarısının ihtiyacın üzerinde yani atıl olduğunu kabul edilir ve sermaye azaltımına gidilerek sermaye 50.000.- TL’ye indirilirse, şirketin kâr oranı yıllık %20 olacaktır(ÜNAL, 2006).
Bilanço açığını kapatmak için sermaye azaltımına gidilmesinin altında yatan en önemli neden ise, paysahiplerine kârdan pay verebilmektir.
Zira, TTK’nın 509. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kâr payı ancak net
dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Bunu temin için
de, bilanço açıklarının yani zararların kapatılması gerekir. Zararın şirket
kârından karşılanması bazen uzun bir süre alacağından, sermayenin azaltılması suretiyle zararın giderilmesi yoluna başvurulabilmektedir.
Ancak, anonim şirketler, yukarıda sayılan iki neden dışında başka bir
nedenle de sermaye azaltımına gidebilirler. Örneğin, halka açık anonim
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şirketler, sermaye artırımına gidebilmek için sermaye azaltımı yoluna (fon
çıkışı gerektirmeyen sermaye azatlımı) başvurmak durumunda kalabilirler. Uygulamaya bakıldığında ise, anonim şirketlerin, özellikle de pay senetleri borsada işlem görenlerinin, bilanço açıklarını kapatmak amacıyla
sermaye azaltımı yoluna başvurdukları görülmekte, atıl sermayenin paysahiplerine iadesi yoluna pek rastlanılmamaktadır. (http://www.emlakhaberleri.com/emlak-haberleri/ozderici-gyo-bilanco-acigindan-dolayi-sermayeazaltacak.html,http://www.haberler.com/spk-nin-sermaye-azaltim-veartirim-uygulamasindan-haberi/ Erişim: 19.11.2011)
2.b. Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Prosedürde Değişikliğe
Gidilmesi
ETK’nın 396. maddesine göre, eğer azaltılacak kısmın yerine geçmek
üzere yeni hisse senetleri çıkarılmayacak ise, şirket genel kurulu, esas sermayenin itibari kıymetine dair esas sözleşme hükümlerinin değiştirilmesine, yani esas sermayenin azaltılmasına karar verebilmekte idi. Ancak, bunu
temin için,
- Öncelikle, anonim şirket yönetim kurulunun, şirket esas sermayesinin
azaltılması yönünde bir karar alması, bu çerçevede, şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesini sermaye azaltımına uygun şekilde düzenlemesi,
sonrasında mahkemeye müracaat edip üç kişilik bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesi talebinde bulunması,
- Mahkemece tayin edilecek üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından düzenlenecek raporla, esas sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda şirket aktifinin bulunduğunun tespit edilmiş olması
gerekiyordu. Yine, ETK’ya göre, sermayenin azaltılması sonucunda ortaya çıkacak şirket esas sermayesi, hiçbir surette, ETK’nın 272. maddesi
ile belirlenen asgari sermaye miktarından, yani 50.000 TL’den aşağı olamıyor idi(ETK, m.396/f.4).
TTK’nın 473. maddesinin birinci fıkrasına göre de, eğer azaltılacak
kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmayacak ise, şirket genel kurulu, esas sermayenin itibari kıymetine dair
esas sözleşme hükümlerinin değiştirilmesine, yani esas sermayenin azaltılmasına karar verebilecektir. Ancak, TTK, bu konuda ETK’dan farklı bir
prosedür belirlemiştir. Dolayısıyla, TTK gereği genel kurulca sermayenin
azaltılması yönünde bir karar alınmadan önce;
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•

Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilânlarında, mektuplarda ve
şirket internet sitesi yükümlülüğüne tabi ise yapılacak internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile
azaltmanın amacının ve azaltmanın ne şekilde yapılacağının ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanması
(TTK, m.473/f.1),
• Yönetim kurulunun sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri
ile azaltmanın amacını ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını içeren
bir raporu genel kurula sunması, genel kurulca onaylanmış bu raporun tescil ve ilân edilmesi (TTK, m.473/f.1),
• Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket esas sermayesinin azaltılması yönünde bir karar alması (esas sermayenin neden ve ne kadar
azaltılacağı, bu konuda hangi yöntemin uygulanacağı, vs.) ve şirket
esas sözleşmesinin sermaye maddesini sermaye azaltımına uygun
şekilde düzenlemesi,
• Sonrasında yönetim kurulu tarafından sermayenin azaltılmasına
rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette var olduğunun belirlenmesi (TTK, m.473/f.2),
gerekecektir.
ETK’da olduğu üzere, sermayenin azaltılması sonucunda ortaya çıkacak şirket sermayesi, hiçbir surette, TTK’nın 332. maddesi ile belirlenen
asgari sermaye miktarından aşağı olamayacaktır (TTK, m.473/f.5). Bir
başka deyişle, şirket sermayesinin, esas sermaye sistemine tabi anonim şirketlerde 50.000 TL’den, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş kapalı anonim şirketlerde ise 100.000 TL’den aşağı indirilmesi mümkün değildir2.
2.c. Bilirkişi Heyeti İncelemesi Yerine Öngörülen İşlem Denetimi
Kaldırıldı
Bir önceki kısımda izah edildiği üzere, ETK, mahkemece tayin edilecek
3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından düzenlenecek raporla, esas sermayenin
azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak
miktarda şirket aktifinin bulunduğunun tespit edilmiş olmasını şart koşmakta idi. TTK’nın 473. maddesinin ikinci fıkrasının 13 Ocak 2011 tari2 TTK’nın 332. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen bu en az sermaye tutarları Bakanlar
Kurulunca artırılabilir (TTK, m.332/f.1). ETK’ya göre de, esas sermaye hiç bir suretle anonim
şirketler için belirlenen asgari sermaye miktarından aşağı indirilemiyor idi (ETK, m.396/f.4).
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hinde kabul edilen ilk halinde ise sermayenin azaltılmasına rağmen şirket
alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette
var olduğunun belirlenmesi görevini işlem denetçisine bırakılmıştı. Yani,
işlem denetçisinin raporuyla, sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça genel kurul sermayenin azaltılmasına karar veremeyecekti.
Ancak, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 26/06/2012
tarihli ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile işlem denetimi kaldırıldı. Buna paralel olarak da, TTK’nın
473. maddesinin ikinci fıkrasındaki “işlem denetçisinin raporuyla” ibaresi
fıkra metninden çıkarıldı. Fıkranın mevcut haline göre sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilmeyecektir. Fıkra metninde bu belirlemeyi kimin yapacağına
dair bir işaret yoktur. Oysa, ETK’da, bu görevin, yönetim kurulunun talebi
üzerine mahkeme tarafından atanan üç kişilik bir bilirkişi heyeti tarafından
yerine getirilmesi öngörülüyor idi3 (ETK, m.396/f.1).
Ancak, belirtmek gerekir ki, Yasada oluşan bu boşluğun ikincil düzenlemeler ile giderilmesi mümkündür. Nitekim, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni
Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile Bakanlık iznine tabi şirketler belirlenmiş ve bu şirketlerin sermaye azaltımlarında “sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun” yeminli
mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde ise denetçi raporu ile ispatlanması öngörülmüştür. Dolayısıyla, anılan Tebliğ kapsamına giren bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve
3 qETK’nın 396. maddesinin birinci fıkrasında “Bir şirket, sermayesini azaltarak azaltılan kısmın yerine geçmek üzere tamamen ödenecek yeni hisse senetleri çıkarmak niyetinde değilse
umumi heyet, esas sermayenin itibari kıymetine dair esas mukavelenin hükümlerinin değiştirilmesine karar verir; şu kadar ki; idare meclisinin talebi üzerine mahkemece tayin edilecek üç
bilirkişi tarafından verilecek müşterek bir raporla, esas sermayenin azaltılmasına rağmen şirket
alacaklılarının haklarını tamamen karşılıyacak miktarda aktifler mevcut olduğu tesbit edilmiş
olmadıkça böyle bir karar verilemez.” denilmekte idi.
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kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi
mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim
şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Sermaye Piyasası
Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler
sermayenin azaltılması hususunun genel kurulda görüşülmesinden önce,
aşağıda belirtilen belgelerle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü’ne müracaat edip izin talebinde bulunurlar(Tebliğ, m.6/f.2):
a) Sermaye azaltımı kaynaklı esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,
b) Esas sözleşmenin değişen maddesinin/maddelerinin (sermaye maddesinin) yeni metni,
c) Esas sözleşme değişikliği diğer resmi kurumların (SPK, BDDK,
EPDK, vb.) uygun görüşünü veya iznini gerektiren şirketler için uygun
görüş veya izin yazısı,
d) Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde ise
denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
Yukarıda sayılan şirketler dışında kalan anonim şirketlerde ise, kanımızca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı konuyu ayrı bir Tebliğ ile düzenleyene kadar bu belirlemeyi yönetim kurulu yapacaktır.
2.d. Alacaklılara Yapılacak Çağrıda Değişikliğe Gidilmesi
ETK’nın 397. maddesinde;
“Umumi heyet esas sermayenin azaltılmasına karar verdikten sonra idare meclisi bu kararı 37’nci maddede anılan gazetede ve aynı zamanda esas
mukavele ile muayyen şekilde üç defa ilan ederek 37’nci maddede anılan
gazetedeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde alacaklarını beyan etmek
suretiyle ödeme veya teminat isteyebileceklerini alacaklılara bildirir. Şirketçe malum olan alacaklılara ayrıca davet mektupları gönderilir.
Esas sermaye zararlar neticesinde bilançoda husule gelen bir açığı kapatmak maksadıyla ve bu açıklar nispetinde azaltılacak olursa idare meclisince alacaklıları davetten ve bunların haklarının ödenmesinden veya temininden vazgeçilebilir.”
hükmü yer almakta idi.
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TTK’ya göre ise, sermayenin azaltılması kararı, genel kurulca karara bağlandıktan sonra, yönetim kurulu, bu kararı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ve aynı zamanda şirket esas sözleşmede gösterilen şekilde
–örneğin; ulusal veya yerel gazete ile-, yedişer gün arayla, üç defa ilân
edecek ve internet sitesi yükümlülüğüne tabi ise şirketin internet sitesine koyacaktır. İlânda alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilândan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların
ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebilecekleri belirtilecektir.
Şirketçe bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilecektir (TTK,
m.474/f.1).
Dikkat edileceği üzere, TTK’nın sözkonusu hükmü ile ETK uygulamasında kötüye kullanılan üç ilân şartının amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi yönünde bir değişiklik yapılmıştır. ETK sadece “üç defa ilan
yapılması” şartı getirmiş ancak bu ilanlar arasında bir süre öngörmemiş
olduğundan, uygulamada üç ilân aralıksız olarak yapılmakta, bu suretle
maddenin ilâna bağladığı yarar ortadan kaldırılmakta idi. Düzenlemenin
amacı olabildiğince çok alacaklının durumdan haberdar edilmesi olduğu
halde, uygulamada aralıksız yapılan ilânlarla haberdar olmaları olanağı tamamen ortadan kaldırılmakta idi. TTK’da yedişer gün ara verilerek Kanunun amacına uygun düzenleme yapılmıştır(Komisyon Raporu).
Bununla birlikte, eğer sermaye, zararlar sonucunda bilânçoda oluşan bir
açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim
kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden
veya teminat altına alınmasından vazgeçilebilir (TTK, m.474/f.2).
2.e. Alacaklılara İptal Davası Açma Hakkı Tanınması
ETK’nın 398. maddesinde;
“Esas sermaye, ancak alacaklılara verilen müddetin bitmesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya temin edilmesinden sonra fiilen
azaltılabilir.
Azaltma kararının icrası için hisse senetleri miktarının mübadele veya
damgalanmak suretiyle veyahut diğer bir tarzda azaltılmasına lüzum görüldüğü halde yapılan ihtara rağmen geri verilmemiş olan hisse senetleri,
şirketçe iptal edilebilir.
Mübadele için şirkete geri verilmesi zımnında yapılan tebliğlere, geri
verilmeyen senetlerin iptal olunacağı hususu da yazılır.
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Pay sahiplerinin mübadele olunmak üzere şirkete geri verdikleri hisse
senetlerinin miktarı, karar gereğince mübadeleye yetmezse bu senetler iptal olunarak bunların mukabilinde verilmesi gereken yeni senetler satılıp
paylarına düşen miktar şirkette saklanır.
Yukarıki fıkralarla 396, 397’nci maddelerde yazılı şartlara riayet edilmiş olduğunu gösteren vesikalar ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltılmasına dair karar ve sermayenin gerçekten azaltılmış olması keyfiyeti,
ticaret siciline kaydolunamaz.”
hükmü yer almakta idi. TTK’da ise, anılan hüküm, küçük birtakım değişikliklerle tekrar edilmiştir.
Buna göre, sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden
ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir (TTK, m.475/f.1). Aksi hâlde, alacaklılar şirketin
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde sermayenin
azaltılmasının iptali davası açabilirler (TTK, m.475/f.1). Ancak, anılan
davanın, sermayenin azaltılması işleminin tescilinin ilân edilmesinden itibaren iki yıl içinde açılması gerekir. İki yıllık dava açma süresi, hak düşürücü süredir. Teminatın yetersizliği hâlinde de yargı yolu açıktır (TTK,
m.475/f.1).
3. ÖZET VE SONUÇ:
Eski Ticaret Kanunu’nda, esas sermayenin azaltılmasına gidilmesinin
nedenlerinin açıklanmasına dair bir zorunluluk bulunmamasına karşılık,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu esas sermayenin azaltılması hususunun
görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilânlarında, mektuplarda ve eğer şirket internet sitesi yükümlülüğüne tabi ise yapılacak internet
sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağının ayrıntılı bir şekilde ve
hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanmasını şart koşmuştur. Ayrıca,
ETK’da sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını
tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varolduğunu tespit etme
görevi “mahkeme tarafından atanan üç kişilik bir bilirkişi heyetine” verilmiş iken, TTK’da bu görev üstü kapalı bir şekilde yönetim kuruluna
bırakılmıştır.
Diğer yandan, ETK’da “üç defa ilan yapılması” şartına yer verilmesi,
ancak bu ilanlar arasında bir süre öngörülmüş olması, uygulamada üç ilân
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aralıksız olarak yapılmasına yol açmış idi. TTK’da bu eksiklik de giderilmiş ve yönetim kuruluna, sermayenin azaltılması kararını Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ve şirket esas sözleşmede gösterilen şekilde, yedişer
gün arayla, üç defa ilân etme yükümlülüğü de getirilmiştir. TTK’da şirket
alacaklılarına iptal davası açma hakkı da tanınmıştır. Buna göre, sermayenin, alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından önce azaltılması
halinde, alacaklılar şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesinde sermayenin azaltılmasının iptali davası açabileceklerdir.
Ancak, bu davanın, sermayenin azaltılması işleminin tescilinin ilân edilmesinden itibaren iki yıl içinde açılması gerekecektir.
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